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1. Introducció 

 

Aquest projecte tracta sobre la reconstrucció virtual del Patrimoni Arqueològic Industrial de les Activitats 

Pesqueres (PAIAP) de Vilanova i La Geltrú. Concretament s’ha reconstruït el Far de Sant Cristòfol i la 

caseta d’arrossegament de les barques de bou fins a la sorra de la platja. Aquestes dues reconstruccions daten 

de finals del segle XIX. El far es troba situat a la platja de Sant Cristòfol i la caseta es trobava situada a la 

platja de Ribes Roges, totes dues plates de Vilanova i La Geltrú. 

 

Per definir aquesta reconstrucció virtual es va realitzar una gran recerca d’informació tant del far com de la 

caseta. 

 

Tota aquesta recerca es va recollir mitjançant: 

 

- Documentació i fotografies subministrades pel Museu Victor Balaguer, on es podien observar les 

diferents transformacions que va tindre el far a l’època i algunes en que s’observa la caseta 

exteriorment. 

- Documentació proporcionada per el departament d’Expressió Gràfica de l’EPSEVG en format 

digital. 

- L’entrevista amb el Sr. Josep Ayza, que presideix actualment l’Associació del Museu del Mar i la 

qual va ser molt satisfactòria ja que, va aportar molta informació física i verbal mitjançant els anys 

que portava formant part de l’Associació. 

- Observació física en l’actualitat del Far de Sant Cristòfol ja que, la caseta va desaparèixer. 

 

Després de recollir tota la informació possible, el fonamental ha estat l’aprenentatge en la utilització del 

programes de modelatge i 3D. 

 

El projecte pretén reflectir i posar en pràctica tots els coneixements adquirits durant el temps que s’han cursat 

els estudis universitaris. Aquests coneixements s’han dut a terme amb programació molt sofisticada i actual 

en el món de l’enginyeria. Com a enginyer, és curiós el fet de com s’han reconstruït dos construccions tan 

antigues amb programació tan actual. 

 

Però sobretot, aquest es un projecte d’arqueologia industrial. L’arqueologia industrial es una de les branques 

més recents de l’arqueologia, la qual es dedica a l’estudi dels llocs, els mètodes i la maquinària utilitzada en 

el procés de la indústria, especialment després de la Revolució industrial, així com les formes de 

comportament social i hàbitat derivats de dit procés. El terme arqueologia industrial va sorgir en 1955 en un 
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article publicat per Michael Rix de la universitat de Birmingham en Anglaterra i va parell amb el concepte de 

patrimoni industrial. 

 

L’arqueologia industrial compta amb diverses institucions importants. Entre altres, la institució més 

important es The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH) o, en 

Espanya, INCUNA. 

 

INCUNA participa en les actuacions i propostes de la secció espanyola del TICCIH (TICCIH-Espanya) creat 

en l’any 2004 i amb entitat jurídica pròpia reconeguda en la llei d’associacions vigent promulgada per el 

Govern d’Espanya. 

 

El Comitè Internacional per la conservació del Patrimoni Industrial TICCIH fou creat en l’any 1978 amb 

motiu de la III Conferència Internacional sobre la Conservació de Monuments Industrials que es va celebrar 

a Suècia. El TICCIH està implantat en més de quaranta països dels cinc continents, té com objectiu promoure 

la cooperació internacional en el camp de la preservació, conservació, localització, investigació, història, 

documentació, l’arqueologia i revaloració del patrimoni industrial. També es proposa desenvolupar 

l’educació en aquestes matèries.  

 

El TICCIH manté vincles amb altres institucions com UNESCO, ICOMOS, ICCROM, Consell d’Europa, 

entre d’altres institucions, esforçant-se en estrènyer la cooperació amb elles. En matèria de Patrimoni 

Industrial a escala internacional, el TICCIH actua com consultor i col·laborador de ICOMOS i la UNESCO a 

fi de declaratives de béns com patrimoni de la humanitat i de informes sobre actuacions, conservació i 

restauració del patrimoni de la industrialització.     

 

En Espanya n’hi ha una càtedra UNESCO – ICOMOS sobre el patrimoni industrial i arqueologia industrial. 

En gener de 2004, la Universitat Politècnica de Madrid (UPM) i la UNESCO van subscriure un conveni per 

la creació d’aquesta Càtedra UNESCO.  
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2. Objectius: 

 

L’objectiu principal de la realització d’aquest projecte és la reconstrucció virtual en 3D del patrimoni 

arqueològic industrial de l’activitat pesquera de Vilanova i la Geltrú durant finals del segle XIX i principis 

del segle XX, que consisteix en el Far de Sant Cristòfol (Platja de Sant Cristòfol) i de la caseta on anava un 

mecanisme per l’extracció de les barques de bou anomenat col·loquialment “maquinilla” (Platja de Ribes 

Roges). Amb aquesta reconstrucció virtual es podrà mostrar l’interior i l’exterior del far quan es va construir 

i de l’antiga caseta d’arrossegament de les barques de bou, juntament amb l’entorn que formava aquestes 

dues construccions.  

 

En aquesta reconstrucció cal valorar la importància de la recerca d’informació ja que, són dos construccions 

molt antigues i hi queda molt poca informació a l’abast del projectista.  

 

Altres objectius a assolir són: 

 

- Detallar algunes dades tècniques del far i de la caseta per donar idea de les seves dimensions i del 

seu funcionament. 

- Analitzar les possibles causes de la remodelació posterior del far i de la desaparició de la caseta. 

- Realitzar un estudi de les millores generals que han fet que el far sigui totalment diferent a l’antic i la 

caseta hagi desaparegut.  

- Realitzar una simulació virtual del funcionament dels fars i de la caseta amb la “maquinilla”. 
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3. Antecedents històrics 

 

3.1. Contextualització 

La vila de Vilanova i la Geltrú esta situada prop de la costa, unida per l'expansió urbana al barri marítim de 

la Marina de Vilanova o Barri de Mar, a la part oriental del terme. La vila és formada per dos nuclis: el de 

l'antiga Vilanova de Cubelles, a la qual el rei Jaume I atorgà una carta de poblament, i el de la Geltrú, que 

durant l'alta edat mitjana pertangut al bisbe de Barcelona. Ambdós nuclis, que s'uniren el 1368, són separats 

pel torrent de la Pastera, avui carrer de la Unió. La morfologia actual de la població presenta les 

característiques de l'expansió urbanística que es produí des d'aquest centre i a través dels camins que sortien 

cap a mar o altres direccions. 

 

La vila va créixer notablement durant els segles XVII i XVIII, sobretot cap a mar i, amb menor importància, 

per llevant i ponent. El Barri de Mar, anomenat també la Marina de Vilanova, està situat a migdia del nucli 

antic de la vila, de la qual està separat modernament per la via del ferrocarril de Barcelona a Tarragona. 

Emplaçat a la costa entre l'antiga quadra d'Adarró a ponent i la riera de la Pastera i la Farola a llevant, fou 

barri de mariners i pescadors, i, fins i tot, industrial, ja que hi hagué la fàbrica Pirelli, de la que en resta la 

rambla amb el seu nom. Amb la intensificació de la càrrega i la descàrrega de mercaderies durant els segles 

XVII i XVIII el barri tingué una gran prosperitat i així, al llarg d'aquest darrer segle i del següent, l'eixample 

de Vilanova es dirigí vers aquest sector, a través de les rambles, i es construí l'església parroquial, dedicada a 

Santa Maria de la Mar.  

 

Així, el 1718 hi havia 1 171 habitants i el 1787 ja n'hi havia 6 161. El 1739 ja hi havia a tot el terme de 

Vilanova i la Geltrú, agregades i disseminades, un total de 837 cases capaces d'acollir 4 185 habitants. Cal 

afegir-hi 52 botigues de mar, que, normalment, no eren residència, 72 cellers i 10 fassines o fàbriques 

d'aiguardent, 42 corrals o pallers i tres cases de persones eclesiàstiques, sense càrrec. Ja a la segona meitat 

del segle XIX, Vilanova i la Geltrú prengué un caire marcadament industrial, que encara s'accentuà més a 

causa de la crisi agrícola de la fil·loxera. Això es va reflectir en la demografia. La població, de 3 900 

habitants el 1750, augmentà fins a 12 227 habitants el 1860, any en què es convertí en cap de partit judicial. 

El 1920 hi havia 13 820 habitants i el 1950 n'hi havia 19478. A partir d'aleshores es produí un creixement 

demogràfic sorprenent, en el qual va influir un fort contingent immigratori. Si durant els primers cinquanta 

anys del segle XX l'índex de creixement era de 152,4 h/any, els vint-i-cinc anys següents va ser de 878,5 

h/any (1 145 h/any del 1970 al 1975). El 1960 la ciutat tenia 25 669 habitants, que augmentaren fins a 35 714 

deu anys després i a 43833 el 1981. Des dels anys vuitanta va continuar l'evolució demogràfica positiva; el 

1991 es censaren 45 864 h, mentre que el 2001 es censaren 54 230 h i el 2005 61 427 habitants. 
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Il·lustració 1: Platja de Ribes Roges abans de ser urbanitzada (esquerra) i dones treballant a la vora de la platja 

(dreta) 

 

Aquest creixement demogràfic va suposar que tota la ciutat prosperés i es comencés  a construir i urbanitzar 

bona part de la vila, sobretot la part de la zona marítima i pesquera (platges, passeig marítim, port, etc.),  

durant finals de segle XIX i principis del segle XX.  

 

La platja de Vilanova començà a urbanitzar-se pels anys vint del segle XX, amb la construcció de les 

urbanitzacions de Ribes Roges (1910-19) i de Sant Cristòfol (1920); també en aquesta època s'obrí el primer 

pas directe a la platja, per la Rambla Pirelli (1924), i es construïren algunes cases al passeig del Carme i 

l'edifici del Pòsit de Pescadors. El canvi de fesomia que experimentà la vila a partir de la dècada del 1950 és 

tipificat urbanísticament per la prolongació de la Rambla fins a la mar, l'embelliment del Passeig Marítim, el 

pas de la carretera per la Rambla Transversal i la formació del barri de Sant Joan, seguint l'eix de l'avinguda  

que avui s'anomena de Francesc Macià, que va des de la plaça de la Vila fins a l'antic Camí Molinant

En el segle XVIII les comarques del vi tenen un creixement més notori que la mitjana catalana; al Garraf i al 

Penedès s’augmenten els terrenys dedicats a la vinya, mitjançant el desbrossament de boscos i la formació de 

bancals a les muntanyes. Vilanova exporta vins a Amèrica, inclús abans de l’obertura oficial del mercat el 

1778; també ven a Canàries, Rússia, Holanda, nord de França i Itàlia. Hi ha un transvasament de pescadors, 

que exerceixen l’ofici prop de les costes, a mariners, que recorren grans distàncies, arribant a superar en 

número als pagesos, cap a meitat de segle; també augmenten en número els boters, però ambdues professions 

estan més condicionades a les fluctuacions del comerç exterior i per tant son més inestables que la dels 

pagesos. 



9 

 

Il·lustració 2: Antiga platja de Ribes Roges o es pot veure les barques pesqueres i la “maquinilla” 

d’arrossegament

 

Però en l'estructura industrial i comercial de Vilanova i la Geltrú no es pot deixar de banda el seu port, 

aspiració secular de la vila que no fou realitat fins a mitjan segle XX, ja que, si bé des de la fi del segle XVIII 

a la platja de Vilanova s'exportava vi cap a Amèrica i a diferents ports europeus, la manca de molls 

d'embarcament en dificultava el tràfic. Ja el 1875 hom elaborà un projecte de port que no es realitzà; el 1918 

es començaren algunes obres de poca envergadura i fins el 1954 no es construí el port actual. El dia 11 de 

juny d'aquell any s'inaugurà amb l'embarcament de 160 tones de ciment de producció local amb destinació a 

Palma. 

 

3.2. Situació geogràfica i emplaçament 

 

El projecte s’ha dut a terme a la costa marítima de Vilanova i la Geltrú, Catalunya, Espanya, a finals del 

segle XIX . 

 

Més concretament es tracta de la reconstrucció virtual del patrimoni arqueològic industrial, que consisteix en 

el antic far, anomenat també la Farola, el passeig marítim i de una maquinilla d’arrossegament de barques 

situada en la platja de Ribes Roges. 
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Il·lustració 3: Mapa geogràfic de Catalunya 1:100.000, Vilanova i la Geltrú 1922 

 

 

3.2.1. Litoral del Garraf. Marc físic 

 

El relleu té a la plana litoral una topografia irregular, mentre que la part muntanyosa és accidentada pel 

massís de Garraf, el qual assoleix altituds superiors als 300 m al sector septentrional del terme. Alguns cims 

són el Pla de Jorba (268 m d'altitud, divisòria entre els termes de Vilanova, Ribes i Canyelles) i la Talaia 

(279 m). A llevant hi ha altituds de 180 m al Mas de l'Apotecari i de 126 m al Corral de Carro; a ponent, el Pi 

Torrat fa 125 m.  

El sòl, a la plana, és constituït per una greda argilosa de l'Holocè, amb clapes de calcària i molassa del Miocè 

mitjà, com també calcàries del Cretaci inferior a les roques de Sant Cristòfol (a llevant), a les de Sant Gervasi 

(a ponent de la vila) i als tossals que voregen el terme de Cubelles, com els Molins de Vent, Santa Maria, el 

Juí del Moro i d'altres.  
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Il·lustració 4: Costa del Garraf l’any 1925 

 

Les formacions del Cretaci es troben a la superfície del terreny en poc més de la tercera part del terme i en 

altituds superiors als 100 m. De fet, els materials de la muntanya són exclusivament dolomites cretàcies. La 

costa és baixa, amb les sorres de gra molt fi. Les platges són poc fondes, de manera que cal endinsar-se uns 

500 m per a trobar una fondària d'uns 5 m. Des del límit oriental del terme, a la Punta Llarga, fins a la Farola 

hi ha 1 km de roques alternant amb platgetes, com la dels Colls i la de Sant Cristòfol o del Far, aquesta 

considerablement engrandida durant les darreres dècades per les acumulacions sorrenques formades a redós 

de l'escullera de llevant del port de Vilanova.  

L'antiga platja dels Frares va desaparèixer amb la instal·lació del port. La zona portuària, que abans era un 

sorral on es posaven en sec les barques pesqueres, és seguida per la platja de Ribes Roges, on també s'ha 

produït el fenomen de la redistribució dels arenys, amb la consegüent acumulació sorrenca al costat de 

l'escullera de ponent i la total desaparició d'unes petites dunes —els Munts de Sorra— que anteriorment hi 

havia a prop de la punta de Sant Gervasi.  

De la primera roca, a l'antic lloc d'Adarró, fins al racó de Santa Llúcia hi ha prop de 900 m de costa roquera, 

amb la platgeta de Sant Gervasi i els farallons de la Mallorquina i la Roca Tallada. Més a ponent, la Platja 

Llarga o del Prat del Mas de l'Esquerrer tenia abans jonqueres i aiguamolls on acudien ocells aquàtics. Al 

límit amb Cubelles hi ha encara la platja d'Ibersol. Seguint el declivi de N a S, diversos torrents de curs 

intermitent (només porten aigua en època de pluges intenses) solquen el terme i desguassen directament a la 
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mar. Els principals són el torrent de la Piera, el de la Pastera, el de Sant Joan o la Ramusa i el de Santa Maria 

o fondo de Somella.  

A la platja hi ha aiguadolços a les roques de Sant Gervasi i al racó de Santa Llúcia. A la part baixa del terme 

i a la zona de contacte entre el Quaternari i el Miocè s'han format capes d'aigua freàtica, extreta des de molt 

antic per mitjà de pous de fondària variable, per a l'aprofitament domèstic i per al regadiu de les hortes 

mitjançant les típiques sínies. El segle i mig, gairebé, de progressiva industrialització i l'augment imparable 

del consum d'aigua han comportat l'esgotament i l'abandonament de la majoria dels pous i la deterioració de 

la qualitat de l'aigua, de manera que avui, en la seva majoria, no són d'aigua potable.  

 

3.3. Activitat pesquera a la costa marítima de Vilanova i la Geltrú 

 

La història de Vilanova i la Geltrú com a vila pescadora és molt antiga i no es pot donar cap dada exacta 

sobre el moment en què hi apareix l’activitat dels pescadors. Tot i així ,en el segle XIV, l’any 1340, el rei 

Pere III autoritzà la càrrega i descàrrega de mercaderies en aquesta platja. Amb això comença una activitat 

de comerç marítim que dóna una gran importància a la vila i que avui es manté viva i emprenedora. Fruit de 

la importància de la vida marinera a la vila és el barri mariner, que s’estenia al llarg de la platja, entre 

l’ermita de Sant Cristòfol, per la part de Sitges, i la de Sant Gervasi, per la de Cubelles. Aquest mateix barri 

estava dividit en dos just al lloc on desembocava la claveguera que baixava de la Fàbrica de Mar, indret que 

s’anomenava Aigua Calenta.  

 

Avui, el barri de pescadors com a tal no existeix. Les transformacions que ha sofert la vila de resultes del 

creixement industrial, econòmic i turístic durant el segle XX han fet que l’estructura d’aquest barri antic es 

perdés. Ara, els pescadors viuen repartits per tota la vila, però encara n’hi ha que tenen casa molt a prop de la 

platja. Al barri obrer de les Roquetes hi resideixen molts pescadors, principalment els emigrats d’Andalusia. 

Entre els pescadors de Vilanova i la Geltrú, n’hi ha una part que vénen de l’Ametlla de Mar (anomenada 

entre els pescadors catalans «la Cala») i que s’han anat establint aquí en diverses èpoques, sobretot a 

començament del segle XX, abans de la guerra europea. Aquests pescadors, tot i ser d’altres llocs, s’han 

adaptat perfectament a la vila i se senten vilanovins. Cap als anys cinquanta hi hagué un augment de la 

població de pescadors causat per l’arribada d’emigrants andalusos.  

 

La tradicional activitat pesquera ha situat Vilanova entre els primers llocs de Catalunya pel volum de 

captures, tot i que els darrers anys de la dècada del 1990 s'apreciava certa disminució en el nombre de tones 

desembarcades (domina la captura de peix, seguida del mol·lusc i, finalment, del crustaci). Fou aquesta 

activitat la que justificà la creació del port, qualificat a l'inici com a port d'abric, si bé actualment és també 

comercial i esportiu. 
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Il·lustració 5: Pescadors utilitzant un mètode manual per pescar 

 

Però, tot i que la pesca era una part important de les activitats marítimes, no eren les úniques. Així, les 

primeres indústries que s’instal·len a la ciutat van ser les derivades de l’agricultura i, lligades a l’exportació 

del vi i l’aiguardent, les de boteria, que es van instal·lar a la platja, junt amb els magatzems i altres 

relacionades amb l’exportació. Amb les cabanyes dels pescadors, van ser l’origen del barri de Mar. 

Paral·lelament s’estableix la industria de fabricació de vaixells, de poc calat donat que encara no hi havia el 

port. 

 

 

3.4. Estat actual 

 

Actualment, la costa marítima de Vilanova i la Geltrú ha sofert una gran transformació durant els últims 

anys, sobretot els darrers 50 anys. Les urbanitzacions de les platges de Ribes Roges i de Sant Cristòfol, la 

remodelació del passeig marítim, la construcció del nou Far l’any 1905 i les obres del port fetes l’any 1954 

han constituït el paisatge que es pot observar actualment a Vilanova. 

 

La part més característica que es pot veure actualment es la del port. El port de Vilanova i la Geltrú és el més 

meridional de la província de Barcelona. La vila i el port pertanyen a la comarca del Garraf. El port és 

totalment artificial, és a dir, tots els molls de protecció han hagut d’ésser construïts, vist que la costa 

d’aquesta zona no ofereix llocs de resguard i protecció o naturals. 
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Les obres del port es van iniciar l’any 1949 i encara avui se n’hi continuen fent per adequar i aprofitar millor 

l’espai del port. El port és format per tres molls principals. Els molls són obres construïdes amb pedra, 

serveixen per a amarrar les embarcacions, per l’embarcament i desembarcament de persones i mercaderies i 

ofereixen abric a les naus. A continuació s’indiquen les parts del port i es situen en la il·lustració que es pot 

veure mes a baix. 

 

Aquests tres molls anteriorment esmentats són: El moll de llevant (núm. 4), de 700 metres de longitud, que 

comença al costat del far, el moll de ponent (núm. 5), que fa 630 metres i té una prolongació de 175 metres i 

el moll de migjorn (núm. 6), d’una llargada de 80 metres, que té una prolongació de 625 metres.  

 

Dins el port hi ha tres dàrsenes, que són els llocs més resguardats. Aquestes dàrsenes són: 

 La dàrsena de pesca (núm. 1), on atraquen les barques de pesca. Al costat hi ha l’edifici de la 

Confraria de Pescadors, la fàbrica de gel i les llotges vella i nova. 

 La  dàrsena comercial (núm. 2), on atraquen vaixells mercants petits. Abans hi havia, a més, una 

drassana per al desballestament de naus. 

 La  dàrsena de maniobra (núm. 3) és la més gran i permet que les embarcacions hi puguin fondejar 

emparant-se dels vents. 

Des de fa uns quants anys allotja el Club Nàutic, que s’hi traslladà des de la dàrsena de pesca. Aquest port és 

transitat per les barques de pesca, per embarcacions esportives i per vaixells mercants de petites dimensions. 

La fondària màxima dins del port és de 5 metres i va minvant cap a l’interior de les dàrsenes. Els llums de 

senyalització del port tenen la finalitat de servir de guia a aquelles embarcacions que entren o surten del port 

de nit. 

 

Il·lustració 6: Plànol del port actual de Vilanova i la Geltrú 
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Pel que fa al far o farola, serveix per a guiar els vaixells que naveguen de nit a mar obert, tot i que cada cop 

té menys importància en la senyalització i navegació. El far del port de Vilanova i la Geltrú està situat al turó 

de Sant Cristòfol. Cada far emet unes llampades de durada i periodicitat determinades i característiques i que 

serveixen al navegant per a identificar-lo i, per tant, situar-se en el mar. El navegant l’identifica consultant el 

Llibre de Fars, un cop determinades la durada i la periodicitat del que està observant. 

 

 

 

Il·lustració 7: Port actual de Vilanova vist des de el Google earth. 
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4. Descripció del far, “La Maquinilla”, la platja i el port 

 

4.1. Far de Sant Cristòfol 

 

Un dels símbols més importants dins de la zona pesquera i marítima de Vilanova i la Geltrú al llarg dels anys 

ha estat el far de Sant Cristòfol, anomenat comunament “La Farola”. 

El far és una torre de gran altura situada a les proximitats del mar, on es disposen les rutes de navegació dels 

vaixells. Està format per un focus de llum molt potent en la seva part superior amb la missió de guiar a les 

navegacions durant la nit i de punt de referència durant el dia.  

 

El focus emet feixos de llum i té un gir de 360º. Els vaixells visualitzaran a distància no solament la llum del 

far sinó també els colors i els intervals de feixos de llum que presenta la mateixa.  

 

La localització del far determina el material que s’utilitza en la seva construcció, pedra, ciment, acer o altres. 

En general es presenten dos tipus d’estructures: les construïdes en terra ferma i les erigides en el mar. Les 

primeres consten de la torre que alberga el far i de varies dependències annexes, incloses les destinades als 

habitatges dels torrers i a allotjar de sirena i ràdio. Les segones tanquen per necessitat tot lo esmentat dins la 

mateixa torre.  

 

En general, la estructura de tots els fars és la mateixa. En la base es troba la entrada i una escala de cargol, 

amb descansos a intervals regulars, que condueix a la cambra de senyals i serveis. Molts fars posseeixen 

equip acústic de sirenes per a la boira, de funcionament a vegades automàtic.  

 

El far que es treballa funcionava amb un aparell Lepaute de 5è ordre, el seu plànol focal s’alçava a 12,6 

metres del nivell del mar i a 6,7 metres del seu emplaçament. El seu abast era de 9 milles (16,67 km), la seva 

llum era semblant a la d’un llum vermell fix. Tenia una làmpada moderadora d’oli d’oliva, que anys més tard 

va ser substituïda per una Maris de parafina.  

 

Els fars es classifiquen, ara no és tan comú, en sis ordres. Els ordres es determinen segons la distància que 

existeix de la flama, o focus de llum, al conjunt de lents.  

 

Aquests sis ordres de classificació dels fars no només fan referència a característiques constructives del 

sistema de lents, sinó a tot el far en general i al seu ús.  
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Tipus 
Altura de  

lents 

Distància útil 

(milles) 

Distància 

Focal 
Tipus general d’ús 

1º - 20 - Recalades avisant de la proximitat a terra 

2º 
81.46"-206.9 

mm 
18 

27.6"-70.10 

mm 

Ajuden a marcar caps, badies, esculls, 

disminució de la profunditat 

3º 
62.05"-

57.61mm 
15 

19.7"-

50.04mm 

Localitzen grans badies, desembocadures de 

rius, canals, grans llacs  

4º 
28.43"-

72.21mm 
10 

9.8"-

24.89mm 
Direcció d’entrades a ports i badies 

5º 
21.3"-

54.10mm 
9 

7.4"-

18.80mm 
Recalades avisant de la proximitat a terra 

6º 
17.05”- 43.31 

mm 
5 

5.9"-14.99 

mm 
Llacs i ports 

Taula1 : Tipus d’ordres de Lepaute. Font: www.farosdelmundo.com 

 

 

Des de que es va construir i fins l’actualitat, s’han fet diverses reformes i obres en el far, el que ha suposat 

que n’hi haguessin tres fars diferents al des de la seva construcció l’any 1834. A continuació es descriuen els 

diferents fars que ha tingut Vilanova i la Geltrú: 

4.1.1. Primer far (1834) 

Es desconeix informació sobre aquest far, només que era de llum intermitent. 

4.1.2. Segon far (1866) 

Funcionava amb Lepaute de 5è ordre, el seu plànol focal s’alçava a 12,6 metres del nivell del mar i a 6,7 

metres del seu emplaçament.  

Quan es diu aparell Lepaute de 5è ordre vol dir que l’òptica del far va ser construïda en París per la casa 

Henry-Lepaute, i consta d’una màquina de Rotació i aparell òptic anomenats lent Fresnel: 

 La màquina de Rotació es d’un sistema antic, tipus rellotgeria, amb regulació de velocitat per mitjà 

d’aletes, pes motor i cable flexible d’acer enrotllat a un tambor, de manera que li fa donar una volta 

cada sis minuts. 
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 L’aparell òptic es troba muntat sobre un carro circular que gira sobre teules. Està protegit per una 

carcassa de bronze que sosté les diferents parts de la llanterna.  

Pel que fa al seu abast, era de 9 milles (16,67 km), la seva llum era com la d’un llum vermell fix. Tenia una 

làmpada moderadora d’oli d’oliva, que anys més tard va ser substituïda per una Maris de parafina, que es una 

mena de cera que s’obté del petroli. 

 

Il·lustració 8: La punta de Sant Cristòfol abans de la construcció del nou far 

 

4.1.3. Far actual  

L’actual far de Sant Cristòfol, un cop acabada la torre, es va encendre l’1 de maig de 1905 i tenia una alçada 

de 21 metres, 27 metres sobre el nivell del mar. L’equip instal·lat procedent d’una casa anglesa Chance 

Brothers, constava de: 

 Una llanterna cilíndrica de 2,25 metres de diàmetre 

 Òptica catadiòptrica de tercer ordre 

 Flotador de mercuri 
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L’òptica era muntada sobre el flotador de mercuri. La llanterna era accionada per una màquina de rotació de 

gravetat amb una reserva de corda de set hores. El sistema d’incandescència era per vapor de petroli a pressió 

mitjançant capçons de 53 mm, presentava 3 llampecs blancs repetits en períodes de vuit segons. 

 

El 6 d’agost de 1918 es va electrificar mitjançant un llum de filament de 1.000 bugies, quedant el petroli com 

a reserva. Al electrificar-se, es van suprimir les dues places de torrers. 

 

Des del 13 de febrer de 1937 al 6 de març de 1939, durant la guerra civil, el far va estar apagat. 

 

L’1 de juny de 1953 , un primer grup electrogen Sonmer-Indar de benzina amb 3,5 H.P. va entrar en 

funcionament. 

 

L’11 de febrer de 1959, s’instal·la un nou equip de basament amb flotador de mercuri, màquina de rotació i 

òptica catadiòptrica de 250 mm de distància focal. Aquest equip, es torna a substituir per un altre Deutz. 

 

Cap a l’any 1965, es renoven el quadres, que s'automatitzen, es motoritza la màquina de rellotgeria i es 

col·loca un canvi automàtic de llums. També s’instal·la a la barana de la torre, una Basilea d’emergència 

amb motors de rotació, controlats electrònicament, i alimentada per bateries, que entra automàticament en 

servei en cas de fallada del llum principal. 

 

Il·lustració 9: Actual far de Sant Cristòfol just després de la seva construcció 
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4.2. Cabestrant per l’extracció de barques 

La caseta denominada comunament “La maquinilla” va ser una innovació tecnològica de l’any 1893. Des de 

l’any 1886 aproximadament, les barques dels pescadors, quan venien de pescar de la mar, arribaven a la 

platja i les treien amb bous, cordes i, més tard, amb bombos amb corrioles.  

 

L’any 1893, Joan Sanabra, amo d’una agència de descàrregues marítimes i terrestres va patentar un 

procediment perfeccionat per la pujada d’embarcacions a les platges 

 

El mecanisme consistia en un cabestrant amb un motor de 12 cv que, mitjançant uns engranatges i unes 

politges, feia moure unes cordes que, a la seva vegada, arrastraven una barca de bou que anava enganxada a 

l’extrem de la corda amb un ganxo. Les barques de bou son arrastrades per la sorra utilitzant uns troncs 

perquè hi hagi el menor fregament possible amb la sorra. 

 

 

 

Il·lustració 10: Caseta on anava instal·lat el cabestrant amb el motor 
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Il·lustració 11: Mecanisme en el que es veu com s’extreu la barca de bou 

 

4.3. Port de Vilanova i la Geltrú 

Actualment, el port de Vilanova es una part molt important de l’activitat pesquera de la ciutat, si bé no 

sempre va ser així, ja que fins a mitjans del segle passat no es va tindre el port complert, o almenys com el 

veiem avui en dia.  

Les obres del port s’iniciaren l’any 1918 a l’escullera de llevant. Només quatre anys més tard, la manca de 

pressupost va fer aturar la feina, deixant un tros d’espigó de 80 metres, que fou utilitzat durant força temps 

pels pescadors de canya. 

 

Il·lustració 12: Les obres del port de l’any 1918 
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Les obres del port es van reprendre l’any 1949 i encara avui se n’hi continuen fent per adequar i aprofitar 

millor l’espai del port. El port és format per tres molls principals. Els molls són obres construïdes amb pedra, 

serveixen per a amarrar les embarcacions, per l’embarcament i desembarcament de persones i mercaderies i 

ofereixen abric a les naus. A continuació s’indiquen les parts del port i es situen en la il·lustració que es pot 

veure mes a baix. 

Aquests tres molls anteriorment esmentats són: El moll de llevant (núm. 4), de 700 metres de longitud, que 

comença al costat del far, el moll de ponent (núm. 5), que fa 630 metres i té una prolongació de 175 metres i 

el moll de migjorn (núm. 6), d’una llargada de 80 metres, que té una prolongació de 625 metres.  

Dins el port hi ha tres dàrsenes, que són els llocs més resguardats. Aquestes dàrsenes són: 

 La dàrsena de pesca (núm. 1), on atraquen les barques de pesca. Al costat hi ha l’edifici de la 

Confraria de Pescadors, la fàbrica de gel i les llotges vella i nova. 

 La  dàrsena comercial (núm. 2), on atraquen vaixells mercants petits. Abans hi havia, a més, una 

drassana per al desballestament de naus. 

 La  dàrsena de maniobra (núm. 3) és la més gran i permet que les embarcacions hi puguin fondejar 

emparant-se dels vents. 

Des de fa uns quants anys allotja el Club Nàutic, que s’hi traslladà des de la dàrsena de pesca. Aquest port és 

transitat per les barques de pesca, per embarcacions esportives i per vaixells mercants de petites dimensions. 

La fondària màxima dins del port és de 5 metres i va minvant cap a l’interior de les dàrsenes. Els llums de 

senyalització del port tenen la finalitat de servir de guia a aquelles embarcacions que entren o surten del port 

de nit. 

 

Il·lustració 13: Plànol del port actual de Vilanova i la Geltrú 
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En la següent il·lustració es pot veure el port de Vilanova i la Geltrú tal i com està actualment. La imatge ha 

sigut extreta del Google Earth.  

 

Il·lustració 14: Port actual de Vilanova i la Geltrú 

 

4.4. Platja de Sant Cristòfol i Ribes Roges 

La zona marítima i pesquera de Vilanova i la Geltrú consta, principalment, de les platges de Sant Cristòfol i 

Ribes Roges. A continuació es farà una breu descripció de cadascuna: 

4.4.1. Platja de Sant Cristòfol 

La platja de Sant Cristòfol està situada just enfront del far de Vilanova i, abans de la construcció del port i 

del molí de mar, no era gaire extensa, si bé s’utilitzava per la pesca i per el bany. 

Actualment, la platja del Far de Sant Cristòfol, com també es coneix, està situada en l'extrem oriental del 

municipi de Vilanova i la Geltrú, és de tipologia semi urbana amb baix pendent de sorra fina.  Té una 

llargada de 900 metres i una amplada mitja d'uns 150 metres, amb una superfície d'uns 135.000 m
2
. 

És accessible a peu o bé amb transport col·lectiu (bus urbà). També disposa d'aparcament per als vehicles 

particulars. 

  

Té una zona de lloguer d'embarcacions de 30 m
2 
amb canal de sortida senyalitzat amb abalisament i boies als 

seus extrems, per ubicar-hi patins i piragües, una zona de vint-i-cinc tendals que ocupa una superfície de 6,25 

m
2
 per tendal, fent un total de 156,25 m

2
 i una zona amb 150 hamaques. 
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A més a més, té una guingueta amb una terrassa de 100 m
2
 per col·locar taules i cadires, una zona de lavabos 

públics amb un wc per persones amb mobilitat reduïda, una zona enjardinada de 40 m
2
 amb palmeres i altres 

i dos dutxes públiques i rentapeus. 

 

 

Il·lustració 15: Platja actual de Sant Cristòfol 

4.4.2. Platja de Ribes Roges 

La platja de Ribes Roges es on anava situat el mecanisme d’extracció de barques anomenat col·loquialment 

“la Maquinilla”. També era on es col·locaven totes les barques de pesca quan no s’utilitzaven i era on hi 

havia l’activitat pesquera més important abans de l’aparició del port.  

 

Il·lustració 16: Plànol del emplaçament de la Maquinilla en la platja de Ribes Roges 
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Il·lustració 17: Platja de Ribes Roges a finals del segle XIX 

 

Actualment, la platja de Ribes Roges, es troba entre la platja d'Adarró i el port esportiu de Vilanova i la 

Geltrú. És de tipologia urbana amb pendent suau i sorra fina.  Té una llargada de 1.200 metres i una amplada 

mitja d'uns 170 metres, amb una superfície aproximada d'uns 204.000 m
2
 

És accessible des de qualsevol punt de la ciutat, a peu, en transport col·lectiu (bus urbà), i vehicle particular 

amb aparcament regulat controlat (zona blava).  

Té onze zones amb vuitanta tendals d'una superfície de 6,25 m
2
 per tendal i un total de 500 m

2
, divuit zones 

d'hamaques que corresponen a 375 hamaques, tres guinguetes amb una zona de terrassa amb cadires i taules 

de 100 m
2
 cadascuna, tres zones de lavabos públics, una cada una de les guinguetes, amb un wc per persones 

amb mobilitat reduïda, 3 zones enjardinades d'uns 40 m
2
 cadascuna, amb palmeres i altres, deu dutxes 

públiques i deu rentapeus i tres zones esportives per ubicar camps de vòlei-platja, futbol i basquet. 

A més a més, consta de dues casetes de vigilància i socorrisme i d’un mòdul de primers auxilis. 

Com s’ha pogut comprovar, aquesta es una de les platges més importants, si no la que més, de Vilanova. I no 

tan sols perquè sigui molt gran o consti d’equipacions importants, sinó també per la seva ubicació, ja que 

està situada molt a prop del passeig marítim i del port. Això permet que molts turistes visitin la platja i els 

seus voltants, ja que també es molt a prop  d’una zona amb hotels i diversos restaurants i locals d’oci. 
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Il·lustració 18: Platja actual de Ribes Roges 
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5. Anàlisis i justificació dels models presentats 

5.1. Observació del que es conserva 

Primerament, abans de fer qualsevol anàlisi i de treure conclusions i deduccions, s’havia de veure les restes 

que encara es conservaven del far, l’aparell per l’extracció de les barques i una mica tot lo que es la platja de 

Sant Cristòfol i Ribes Roges. 

En primera instància, quan es va tenir un primer contacte visual amb el far, es va observar que es trobava en 

certa manera ben conservat, encara que es tracta del nou far, per anomenar-lo d’alguna manera, el que es va 

construir l’any 1905. Pel que fa al far antic només es conserva unes petites parts, com els pilars del sostre, la 

forma de l’antiga porta principal o l’escrit que està gravat sobre una porta. 

 

Il·lustració 19: Far actual de Vilanova i la Geltrú 

 

Com s’ha esmentat abans, totes les parts que conformen el far estan ben conservades, encara que en alguns 

punts es pot observar que hi han petites esquerdes i la pedra està una mica desgastada, sobretot a la part de 

les cantonades, on estan els relleus de pedra.  

Inicialment, prendre mesures va ser una tasca complicada, ja que, degut al seu tamany, era impossible agafar 

mides exactes, fins que es va parlar amb el Sr. Josep Ayza, president del museu del mar, i va facilitar els 

plànols de l’antic far i les seves mides. 
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Pel que fa al mecanisme d’extracció i arrossegament de barques anomenat col·loquialment “La maquinilla”, 

no s’han trobat restes de cap tipus, ja que aquest mecanisme va quedar obsolet durant els anys 40 i ara en el 

seu lloc només es troba la platja de Ribes Roges i el passeig marítim de Vilanova i la Geltrú. 

La costa de Vilanova també ha crescut molt respecte fa uns anys, sobretot amb la construcció del port i la del 

molí de mar. Aquestes construccions han provocat que al llarg dels anys la sorra de les platges hagin anat 

augmentant considerablement, per tant, ja no s’assembla pràcticament gens a la de fa uns anys. 

 

5.2. Observació de fotografies antigues 

En la imatge es pot observar el far un cop remodelat i les ruïnes de lo que queda del molí de mar. 

Naturalment s’han aconseguit moltíssimes més fotografies per poder donar una idea clara de com era el far i 

de com es ara, però era impossible mostrar totes i cadascuna d’elles. 

Tot i que el far de la fotografia es l’actual, es pot veure que encara conserva parts de l’antic, com per 

exemple les baranes del sostre que actualment no hi son. També cal destacar les dues finestres que es poden 

veure mes a l’esquerra, que actualment tampoc hi son. Això vol dir que, encara que l’estructura es la 

mateixa, s’ha anat modificant amb el pas dels anys. 

 

Il·lustració 20: El far anomenat “La farola” 

A continuació es mostra la caseta on anava instal·lat el mecanisme per l’arrossegament de les barques de bou 

fora de l’aigua. Com es pot veure, al llarg de la platja hi han instal·lats uns mecanismes de cadenes i politges, 

el qual serveix per poder extraure les barques de bou sense gaire esforç. 
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Il·lustració 21: Al fons de la imatge es pot veure la caseta on anava el sistema d’arrossegament de barques 

En la imatge també es pot observar com utilitzaven una mena de troncs que col·locaven sota de les barques 

perquè no hi hagués fregament amb la sorra i es poguessin arrastrar amb més facilitat. 

Un inconvenient que ha aparegut a l’hora de analitzar les diferents fotografies es que no s’ha trobat cap en la 

que estigués retrata l’interior de la caseta.  

Si bé es veritat que s’han obtingut alguns plànols d’aquest mecanisme, no s’ha facilitat la feina de situar-la 

en un lloc concret i d’una manera concreta ja que els plànols es poden interpretar de diverses maneres, però 

no així les fotografies. 

Observant de nou la imatge, es veu com la platja estava abarrotada de barques de bou, utilitzades pels 

pescadors. Això vol dir que antigament la platja s’utilitzava per la pesca i el transport de mercaderies, no per 

al bany, que es la funció que té actualment la platja de Ribes Roges.  

Per acabar, cal fer una reflexió sobre els mecanismes que s’utilitzaven en aquella època, ja que com es pot 

observar en molts documents o museus, estaven conformats per peces senzilles i mecanismes molt 

enginyosos i, encara que eren una mica rudimentaris, funcionaven amb eficiència. 

 

5.3. Estudi del plànols originals 

Després d’obtenir  la informació, un dels aspectes més importants d’aquesta reconstrucció, ha estat  
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l’obtenció dels plànols que es van utilitzar per construir el far i el mecanisme d’arrossegament, així com 

també els diferents mapes i plànols de la costa de Vilanova i la Geltrú durant el final del segle XIX i 

principis del XX. 

5.3.1. Plànols del Far 

Trobar plànols del far de Vilanova va ser molt complicat, ja que el Far està dins d’una entitat diferent a la del 

ajuntament de Vilanova o a la del arxiu històric, que es d’on hem tret altres plànols. Per tant, per aconseguir 

algun plànol es va haver d’anar primer al club Nàutic de Vilanova i la Geltrú per parlar amb la secretària del 

Museu del Mar. 

Un cop es va haver parlat amb la secretària, es va concertar una cita amb el president del Museu del Mar, el 

Sr. Josep Ayza, i ell va facilitar els plànols antics dels que en disposava.  

L’únic inconvenient era que, com els plànols eren molt antics, no es podien ni escanejar ni fotocopiar, per 

tant no es va tenir més remei que fer-li diverses fotografies per poder utilitzar-los. 

A continuació es poden veure dos dels plànols del far antic que s’han utilitzat posteriorment per modelar en 

Solid Edge ST4. 

 

 

Il·lustració 22: Pla d’alçat del far de Vilanova i la Geltrú 
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Il·lustració 23: Plànol en planta del far de Vilanova i la Geltrú 

 

Pel que fa als plànols del far actual, no s’han pogut aconseguir en cap lloc, ni en l’arxiu històric, ni en 

l’ajuntament, ni tampoc en el museu del mar, per tant, s’ha modelat a partir de nombroses fotografies, ja 

siguin fetes per nosaltres o ja existents en internet o en qualsevol arxiu o biblioteca. 

5.3.2. Plànols de “La Maquinilla” 

Aconseguir els plànols del mecanisme per l’extracció de les barques de bou en la platja no va ser gaire 

complicat, ja que es van facilitar diferents plànols de l’època en l’arxiu històric de Vilanova i la Geltrú. 

En els plànols es pot veure clarament les parts de les que estava comprés el mecanisme, que constava d’uns 

engranatges que, segons si es girava cap a l’esquerra o cap a la dreta, estirava els cables cap una banda de la 

platja o cap un altre, segons si es volia treure la barca de bou de l’aigua en un lloc  o en un altre diferent. 

 S’ha d’aclarir que en aquest plànol no es mostra el mecanisme complert, si no que es la part on estaven els 

engranatges i les politges amb els cables o cordes, els quals giraven gràcies a la força exercida d’un motor 

que funcionava amb gasoil. 

Com es pot observar, el plànol esta numerat amb diferents lletres que serveixen per situar cada peça del 

mecanisme i per saber com van engranades les unes amb les altres. 
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Il·lustració 24: Plànol de les diferents parts de les que consta “La maquinilla” 

 

A continuació es pot observar uns altres plànols en els que es veu clarament la caseta on anava instal·lat el 

mecanisme, com estaven col·locats els engranatges i el motor, i fins i tot es pot observar com anaven 

col·locats els cables que s’utilitzaven per arrastrar les barques i com passen per un sistema de politges que 

funcionen tant per arrastrar cable o corda com per deixar anar.  

 

 

Il·lustració 25: Plànol on es mostra el funcionament del mecanisme d’extracció 
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Il·lustració 26: Plànol del interior de la caseta on es mostra el mecanisme 

  

5.3.3. Plànols i mapes de la costa de Vilanova i la Geltrú 

La costa de Vilanova ha anat canviant al llarg del temps, sobretot durant l’últim segle, per diversos motius. 

Com que en aquest projecte s’ha estudiat l’activitat pesquera de la costa de Vilanova i la Geltrú, s’han 

analitzat mapes i plànols de zones més concretes, com la platja de Ribes Roges o la de Sant Cristòfol. 

La zona s’ha anat modificant i transformant durant tots aquests anys a causa de la gran urbanització que ha 

sofert la costa.  El més destacat  va ser la creació del port de Vilanova, que va suposar un increment de 

terreny pel que fa a les platges, però no ha sigut l’únic motiu. Cada cop més, aquesta zona de Vilanova s’ha 

transformat en una zona turística d’importància, lo que ha suposat que s’hagin construït un munt d’hotels, 

bars i restaurants a la zona del passeig marítim, augmentant així la població i per tant, fent que cada cop més 

la platja sigui més i més gran. 

Com es pot observar en la següent imatge, en la costa de Vilanova a principis del segle XX, el mar  

pràcticament estava tocant amb la vila. En aquesta imatge més concretament es pot veure la platja de Ribes 

Roges abans de que fos urbanitzada i de que les obres del port concloguessin. 
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Il·lustració 27: Mapa de la platja de Ribes Roges a principis de segle XX extret del ICC 

 

A continuació es mostra com es la costa actualment, més concretament la platja de Ribes Roges.  

 

Il·lustració 28: Mapa actual de la platja de Ribes Roges 

 

Com es pot observar, ha guanyat molt terreny comparat amb l’anterior il·lustració. Això es degut no només 

al port com s’ha comentat anteriorment, si no també per els espigons que s’han anat afegint durant el pas del 

temps. 



35 

 

 

Il·lustració 29: Port de Vilanova i la Geltrú  

 

 

Il·lustració 30: Port actual de Vilanova i la Geltrú  
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Il·ustració 31: Platja de Sant Cristòfol a finals del s. XIX i principis del XX (esquerra) i en l’actualitat  (dreta) 

 

Pel que fa al port i a la platja de Sant Cristòfol, els canvis al llarg del temps, sense comptar amb el canvi 

urbanístic, no han sigut tan evidents, com es pot observar en les fotografies mostrades. 

 

5.4. Descripció realitzada per un contemporani de l’època 

El contemporani de l’època en aquest cas és el Sr Josep Ayza, president del Museu del Mar. Només 

començar l’entrevista va situar la seva posició al front del Museu del Mar, com i perquè va arribar al Museu. 

El Sr Josep Ayza va néixer a Vinaròs (Castelló) i des de sempre ha estat lligat d’una forma o un altre al mar. 

Vivia en una família de pescadors i des de ben petit sortia a treballar amb el seu pare. 

Venien a pescar a la costa catalana i un dia, passant per Vilanova, van observar que començaven a construir 

un port. El seu pare es va interessar molt ja que, segons Ayza, Vilanova era una costa molt rica en peix i amb 

l’avantatge que no havien de ficar-se tan a alta mar. A Vinaròs hi havien uns 70 km des de la costa fins on es 

pescava peix comercial. A Vilanova i La Geltrú només hi havien uns 24 km mar endins on pescar aquest 

peix. No calia allunyar-se tant per pescar igual o més que a Vinaròs, per tant, també s’estalviava més 

combustible.  

El seu pare va documentar-se sobre la possibilitat d’atracar al port de Vilanova i La Geltrú. Ayza va arribar a 

Vilanova i La Geltrú amb vaixell juntament amb la seva família.  

Una vegada aquí va seguir els passos del seu pare i va ser pescador. Aviat és va fer soci de l’Associació 

d’Amics del Museu del Mar i avui en dia, segons Ayza, com ningú vol ser president d’aquesta entitat, va 

decidir agafar el càrrec ell.  

El Museu del Mar es va instal·lar l’any 2001 a la casa del farer ja que no s’utilitzava l’habitatge, però tot 

això de forma provisional. Avui, encara es continua lluitant amb l’Ajuntament per aprovar un projecte que 
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permetrà regularitzar la situació del Museu del Mar i, a més, explotar molt més i en millors condicions el 

turisme que aquesta construcció aporta.  

El Sr Ayza va fer al·lusió a la revista anual “La nostra Mar” que porta amb aquest any 30 edicions. En 

aquesta revista es troba informació molt diversa dels esdeveniments que han succeït al llarg de la història al 

mar de Vilanova i La Geltrú.  

El Museu del Mar amaga moltes sorpreses  que amablement el Sr Ayza va mostrar en la visita al museu. 

Dues habitacions de l’antiga casa del farer s’utilitzen de trasters. En els trasters normalment s’hi troben 

trastos, coses inútils o que ja han perdut la seva funcionalitat. Doncs bé, als trasters del Museu del Mar es 

poden trobar maquetes d’antigues embarcacions, caps de míssils de la guerra, així com antigues xarxes de 

pesca fetes a mà.  

El Sr Ayza té molta experiència en anècdotes i gràcies a elles es pot recaptar molta informació de primera 

mà.  

 

5.5. Deduccions i analogies 

Un dels majors obstacles durant la pressa de dades dels diferents elements del far i el cabestrant amb motor 

va ser la impossibilitat de saber com eren els muntatges interiors de la Maquinilla o alguns component dels 

far. Això a l’hora de prendre mesures va suposar un greu inconvenient, ja que representa un obstacle per la 

correcte representació de la realitat dels components del far i la Maquinilla.  

Un cas molt concret d’aquesta problemàtica van ser els engranatges del cabestrant amb motor, ja que, encara 

que es tenien diversos plànols, no hi havia mides ni dades de cap tipus, així que es va de haver de fer una 

estimació a partir d’un plànol del mecanisme d’extracció que estava a escala 1:50 mm.  

Avui en dia, es disposa d’eines més modernes que permeten obtenir un millor rendiment en quan a ús i temps 

de vida dels nostres components. 

 

D’altra banda, una de les deduccions que es poden extreure d’aquest projecte es la certesa de que cada cop 

més s’està desenvolupant tota la nostra tecnologia d’una manera molt pronunciada.  

Una prova d’això es pot comprovar si comparem la tecnologia que hi havia antigament en els fars i la que hi 

ha actualment. Els canvis que han sofert al llarg del segle XX han sigut molt pronunciats, incloent-hi el far 

de Vilanova i la Geltrú. 
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5.5.1. Anàlisi sobre l’evolució dels fars i el seu funcionament 

 

Originàriament  els fars utilitzaven làmpades il·luminades per fogueres i espelmes. Més concretament, en els 

primers fars, la font de llum era una llum de querosè o, anteriorment, un animal o una llum d’oli vegetal 

Argand, i les lents girades per un pes impulsat per una maquina de rotació tipus rellotgeria impulsat per els 

farers, a vegades tan sovint com cada dues hores. La llum d’Argand i el reflector parabòlic es van 

desenvolupar al voltants de 1781 en Europa. El querosè va començar a reemplaçar l’oli de mantega de porc 

en la dècada de 1870. 

 

Eficientment la concentració de la llum procedent 

d'una font de llum omnidireccional gran requereix 

una lent de diàmetre molt gran. Això requeriria una 

lent molt gruixuda i pesada. La invenció de la lent 

de Fresnel en 1822 pel físic francès Augustin-Jean 

Fresnel va revolucionar els fars al segle XIX, 

concentrant el 85% de la llum d'un llum en 

comparació amb el 20% de concentrat amb els 

reflectors parabòlics del temps. El seu disseny va 

permetre la construcció de lents de grans 

dimensions i longitud focal curta sense el pes i 

volum de material en dissenys de lents 

convencionals, i una d’aquestes lents va ser la que 

es va col·locar al far de Vilanova. En la imatge de 

la dreta podem observar com era una lent de 

Fresnel.                                                                    

 

Il·lustració 32: Lent Fresnel 

 

Així doncs, com s’ha vist en l’apartat de descripció del far, el far antic de Vilanova i la Geltrú que es va 

construir en 1866  funcionava amb una lent de Fresnel i tenia un 5è ordre de Lepaute. Això vol dir que tenia 

una altura de lent de 54,10 mm, una distància focal de 18,80 mm i un abast de 9 milles. També tenia una 

làmpada moderadora d’oli d’oliva, que anys més tard va ser substituïda per una Maris de parafina. 

 

Més endavant, quan es va construir el nou far el 1905, es va substituir la lent Fresnel per una llanterna 

cilíndrica de 2,25 m de diàmetre i una òptica catadiòptrica de 3er ordre que flotava en mercuri líquid per 

reduir la fricció. L’òptica era muntada sobre el flotador de mercuri. La llanterna era accionada per una 

màquina de rotació de gravetat amb una reserva de corda de set hores. El sistema d’incandescència era per 

vapor de petroli a pressió mitjançant capçons de 53 mm, presentava 3 llampecs blancs repetits en períodes de 

vuit segons.  
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.        

Il·lustracions 33 i 34: Llanterna cilíndrica i òptica catadiòptrica 

 

L’electricitat i el carbur (gas acetilè) va començar a reemplaçar el querosè als voltants del segle XX. En els 

fars més moderns, llums elèctriques i unitats de motor s’utilitzen, generalment impulsat per dièsel, 

generadors elèctrics.  

 

En els últims temps, les lents de Fresnel han sigut reemplaçades per balises giratòries que requereixen menys 

manteniment. Aquestes balises estan dissenyades de tal manera que siguin més eficaços des d'un fins a deu 

graus sobre l'horitzó, però, es pot veure bé per sobre i per sota d'aquest diferencial de pic. La balisa pot ser un 

omnidireccional intermitent estroboscòpica de xenó, o pot ser un aerobeacon que gira a una velocitat 

constant que produeix l'efecte visual de llampades a intervals regulars. Un aerobeacon es un conjunt de llum 

que s’utilitza per crear una senyal fixe o intermitent visible a llarga distància. Les espurnes poden ser de 

només un únic color, o de dos colors alternats. 

 

En els fars moderns, aquest sistema de lents giratòries sovint es substitueix per una llum d’alta intensitat que 

emet espurnes breus omnidireccionals (concentrant la llum en el temps en comptes de la direcció). Aquestes 

llums son similars a les llums d’obstrucció utilitzades per alertar a les aeronaus d’estructures altes. Les 

innovacions recents son els panels de díodes emissors de llum (LED).  

 

 

Il·lustració 35: Far amb un panel de LED 
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Però el far de Vilanova no utilitza aquest sistema actualment, si no que l’11 de febrer de 1959, s’instal·la un 

nou equip de basament amb flotador de mercuri, màquina de rotació i òptica catadiòptrica de 250mm de 

distància focal. Aquest equip, es torna a substituir per un altre Deutz. 

 

Més tard, cap a l’any 1965, es renoven el quadres, 

que s'automatitzen, es motoritza la màquina de 

rellotgeria i es col·loca un canvi automàtic de 

llums. També s’instal·la a la barana de la torre, 

una Basilea d’emergència amb motors de rotació, 

controlats electrònicament, i alimentada per 

bateries, que entra automàticament en servei en 

cas de fallada del llum principal. 
 

 Il·lustració 36: Actual lent del far de Vilanova  

Sembla que amb les automatitzacions dels fars tot son avantatges, però els aparells de vegades també poden 

fallar. Si els GPS fallen per algun motiu, els vaixells poden prendre com a referència una far per trobar un 

camí viable. Abans de que els fars s’automatitzaren en el segle XX, els fars tenien que acomodar incomodes 

sistemes tècnics com també persones contractades per gestionar el far les 24 hores del dia. A part del sistema 

bàsic del far, també es podia incloure en alguns casos un embarcament amb bot, habitatges per al vigilant del 

far i la seva família, un apartat per el sistema antiboira i una edificació apartada per emmagatzemar els 

agents inflamables que feien funcionar les llums. 

 

Els fars gestionats per persones van començar a ser rars a partir dels anys seixanta, quan es va començar a 

implementar seriosament els sistemes automatitzats i els programes de modernització de fars. De fet, no 

queden molts fars que on hi hagi faroners vivint en el seu interior, encara que en cada país segueix existint 

aquest tipus d'activitat. 

 

5.5.2. Evolució dels mecanismes d’extracció de barques al llarg de l’historia 

 

Pel que fa al mecanisme d’extracció de barques, també han 

anat evolucionant, si bé es cert que actualment pràcticament 

no s’utilitza en cap lloc.  

 

Antigament no només s’utilitzaven aquests cabestrants amb 

politges i engranatges per extraure barques de la platja, sinó 

que també s’utilitzaven en  alguns vaixells de pescadors, com 

podem veure en la il·lustració 37. Actualment encara s'utilitza 

en alguns vaixells pesquers, encara que es un mecanisme més      Il·lustració 37: Mecanisme amb engranatges 
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sofisticat. 

 
                                                                                                                   

5.6. Càlculs 

El mecanisme de la maquinilla era bastant complexa per aquella època ja que utilitzava engranatges, 

politges, cordes i cables i un motor de 12 CV. En aquest apartat s’han volgut calcular totes les dades que es 

van utilitzar perquè funcionés correctament tot el mecanisme. 

Alhora de fer els càlculs han aparegut diversos inconvenients, ja que moltes dades  dels problemes eren 

desconegudes. Així doncs, moltes dades han sigut deduïdes a partir dels plànols obtinguts i de cerques per 

internet.   

5.6.1. Càlculs de la Maquinilla 

El  primer problema que se’ns planteja es el següent:  

La màquina té que ser capaç d’arrossegar una barca de fins a 1200 kgs amb una pendent màxima de 5º. La 

platja de Vilanova i la Geltrú a finals del segle XIX era molt plana. A diferents fotografies del projecte es pot 

observar el relleu de la platja estudiada (Platja de Sant Cristòfol).  

Per facilitar l’esforç del motor i del sistema d’engranatges es posaven 4 troncs sota cada barca. Els troncs 

eren de fusta, amb un radi de 30 cm, 3 m de longitud i densitat ρ = 900 kg/m
3
.  En aquest cas es facilita el 

moviment, s’obté un fregament més petit però no evitem que ens aparegui. Ens apareix el fenomen 

denominat resistència a la rodadura. 

La resistència a la rodadura es presenta quan un cos roda sobre una superfície en la qual es deforma ella 

mateixa o ambdós. 

Els coeficients que ens apareixen són: 

1. Tronc-Barca (2-1)  d = 0’08 mm. 

2. Tronc-Terreny (2-T)  d’ = 0’04 mm. 

La condició per a que la barca es mogui és: 

Par Tractor ≥ Par Resistent; 
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Il·lustració 38: Esquema de les forces que actuen en el problema 

(Equació 1) Par tractor = Fn · 2r; 

Fn  Fracció de força necessària per a fer girar cada tronc. 

r  Radi de cada tronc. 

(Equació 2) Par Resistent = Pn · d + (P+Pn) · d’; 

Pn  Fracció de pes de la barca que suporta cada tronc. 

d  Coeficient de rodadura tronc-barca. 

P  Pes de cada tronc. 

d’  Coeficient de rodadura tronc-terreny. 

Per a complir la condició de moviment, igualem les dues equacions: 

Fn · 2r = Pn · d + (P + Pn) · d’; 

P = Densitat · Volum = ρ · V = 900 kg/m
3
 · 9’81 m/s

2
 · П · (0’3)

2
 m

2
 · 3 m; 

P = 7489 N; 

Apliquem a aquest pes el grau d’inclinació corresponent: 

P = 7489 N · cos 5º = 7460’5 N; 
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Pn = massa · gravetat = m · g = 1200 kg · 9’81 m/s
2
; 

Pn = 11772 N; 

Apliquem també a aquesta fracció de pes el corresponent grau d’inclinació: 

Pn = 11772 N · cos 5º = 11727’2 N; 

Una vegada tenim calculat cada factor, igualem ara si, les dues equacions però numèricament: (Introduirem 

totes les dades en mm, ja que els coeficients de rodadura vénen donats amb aquestes unitats); 

Fn · 2 · 300 mm = 11727’2 N · 0’08 mm + (7460’5 N + 11727’2 N) · 0’04 mm; 

Fn · 600 mm = 1705’684 N·mm; 

Aïllant Fn s’obté: 

 

Fn = 2’84 N 

Aquest resultat és la fracció de força que fa falta per moure cada tronc però com hem dit s’utilitzen 4 troncs 

per a moure cada barca, llavors: 

F = 2’84 N · 4 troncs = 11’36 N  

Aquesta és la força necessària a fer per la màquina per a aconseguir moure el troncs i corresponentment, la 

barca. 

 

Il·lustració 39: Esquema de la barca amb les forces calculades 

Un cop obtinguda la força necessària es passa a calcular la part dels engranatges i el motor de la maquinilla: 
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La maquinilla està composta per dos engranatges. El primer engranatge que gira en l’eix gran té un número 

de dents de 40 i un radi de 50 cm i el segon engranatge més petit té un número de dents de 10 i un radi de 20 

cm.  

Abans de fer càlculs amb el motor, es procedeix a fer els càlculs bàsics d’aquests engranatges. 

Càlculs bàsics d’engranatges 

Pinyó 

Mòdul, m.  El mòdul d'un engranatge és la relació que existeix entre el diàmetre primitiu i el nombre de 

dents, que és el mateix que la relació entre el pas i π. 

El mòdul és una magnitud de longitud, expressada en mil·límetres, perquè dos engranatges puguin engranar 

han de tenir el mateix mòdul, el mòdul podria prendre un valor qualsevol, però en la pràctica aquesta 

normalitzat segons el següent criteri: 

 

Mòduls 

petits 

Mòduls 

normals 

Mòduls 

grans 

1; 1,25; 1,5 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 10; 11; 16; 20; 25; 32; 40; 50 

Taula 2: Mòduls normalitzats 

Però a no s’han trobat si hi havia normativa sobre els mòduls d’engranatges a finals del segle XIX, així que 

mirant el nombre de dents que te cada engranatge i la seva relació de transmissió, s’ha arribat a la conclusió 

que el mòdul ideal seria el de 2. 

Per tant, s’agafa el mòdul m = 2 (normalitzat) 

Nombre de dents, z és el nombre total de dents de la corona de l'engranatge en tota la seva circumferència. 

z  = 10 

Angle de pressió, Ф És l'angle que forma la línia de engrani amb la tangent a les dues circumferències 

primitives, en un parell d'engranatges. El seu valor normalitzat més comú és de 20 º, si emprem un altre 

diferent és probable que tinguem més problema a l'hora buscar nostres engranatges. Reduir aquest angle és 

una forma d'evitar la temuda interferència. Tractant engranatges helicoïdals, s'estableix un angle de pressió 

normal que equival a l'angle de pressió dels engranatges rectes, i el tangencial mesurat en la secció 

transversal de l'engranatge 

Ф = 20º 
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Diàmetre primitiu, dp és una circumferència teòrica en què es basen la major part dels càlculs. Les 

circumferències primitives de dos engranatges sempre són tangents entre si.  

dp = m · z = 2 · 12 = 24 mm 

 

Diàmetre exterior, de és la circumferència que passa per la part exterior dels caps de les dents. 

de = dp + 2 · m = 24 mm + 2 · 2 = 28 mm 

 

Diàmetre interior, di és la que passa per la base dels peus de les dents. 

di = dp – 2 · 1’25 · m = 24 mm – 2 · 1’25 · 2 = 19 mm 

 

Diàmetre base, db És una circumferència que tampoc existeix físicament en l'engranatge i és tangent al 

segment de engrani. A més, és la circumferència que s'empra per a generar la involuta que defineix el perfil 

de la dent. El valor del seu radi és: 

db = dp · cos Ф = 24 mm · cos 20º = 22’55 mm 

 

Pas circular, p És la distància mesurada sobre la circumferència primitiva que va des d'un punt d'una dent, 

fins al punt homòleg en una dent adjacent. Defineix la mida de la dent. 

p = π · m = π · 2 = 6’28 mm 
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Il·lustració 40: Pinyó de la maquinilla 

Engranatge 

Els càlculs son els mateixos que en l’altre engranatge amb la diferència del número de dents. 

Mòdul, m                                                                    

m = 2 (normalitzat)                          

 

Nombre de dents, z 

z  = 60 

 

Angle de pressió, Ф 

Ф = 20º  

 

Diàmetre primitiu, dp                              

Il·lustració 41: Diferents dades dels engranatges 

dp = m · z = 2 · 60 = 120 mm                              
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Diàmetre exterior de = dp + 2 · m = 60 mm + 2 · 2 = 124 mm 

 

Diàmetre interior, di 

di = dp – 2 · 1’25 · m = 120 mm – 2 · 1’25 · 2 = 115 mm 

Diàmetre base, db 

db = dp · cos Ф = 120 mm · cos 20º = 114,12 mm 

 

Pas circular, p 

p = π · m = π · 2 = 6’28 mm 

 

 

Il·lustració 42: Engranatge gran de la maquinilla



48 

 

Un cop fets aquests càlculs passem a calcular la part que utilitza el motor. Mitjançant els plànols de la 

maquinilla que es van obtenir en l’arxiu històric, es sap que el motor era un motor de benzina i tenia 12 CV 

de potència. No s’ha pogut trobar quantes revolucions per minut (r.p.m.) feia servir el motor però s’han 

buscat motors semblants duran l’època de principis del segle XX i s’ha observat que la majoria d’aquests 

motors utilitzaven unes 1200 r.p.m. 

Primerament, passarem la velocitat del motor a rad/s: 

1200 r.p.m. =1200 
Voltes

min
   

2π rad

1 volta
   
1 min

60 s
 =125,66 rad/s 

 

Es sap que el motor te unida una politja de 20 cm de radi sobre la qual s’enrotlla una corda unida a un tambor 

de la maquinilla.  

Sabem que la velocitat lineal es relaciona amb l’angular per l’expressió v =   R, bastarà substituir els 

valors del motor en la fórmula per obtenir la velocitat lineal de la corda que s’enrotlla sobre la politja 

acoblada a l’eix motor.  

v = 125,66 rad/s   0,2 m = 25,13 m/s  

 

Mitjançant la relació de transmissió calculem la velocitat angular de sortida transmesa pels engranatges. 

    
  
  
   

  
  
       

     
  

   
          

  
              

 

Il·lustració 43: Esbós dels dos engranatges 

Sabem que el radi de la roda on s’enrotlla la corda que estira la barca es de 30 cm, així doncs calculem la 

velocitat lineal de la corda que s’enrotlla a la roda la qual estira la barca de bou. 

 2 = 20,94 rad/s 

 1 = 125,66 rad/s 

 



49 

 

v =   R   20,94 rad/s   0,3 m = 6, 282 m/s  

La platja de Ribes Roges on estava situada la Maquinilla tenia una amplada mitja de 170 metres. Observant 

fotografies de l’època s’ha pogut comprovar que la caseta estava situada mes o menys a tres quartes parts en 

el centre de la platja respecte de la vora de l’aigua. Així doncs, suposant tot això i observant el plànol a 

escala que es tenia de la maquinilla i la barca de bou, es pot saber la distància que recorrien les barques quan 

eren arrossegades per la sorra de la platja. 

Com es pot veure en la il·lustració següent, la distancia que s’arrossegaven era d’uns 25 metres. Per tant, 

com que sabem la velocitat de la corda que s’enrotlla a la roda y la longitud que ha de recórrer la barca el 

temps que triga a arrossegar-se es el següent: 

v   
 

 
       

 

 
   

    

         
          

 

Il·lustració 44: Distància que s’ha d’arrastrar la barca de bou 

En l’anterior problema hem calculat la força mínima necessària per a poder moure la barca i els troncs. La 

força era de 11,36 N i ara comprovarem si amb els cavalls del motor i les velocitats lineals i angulars que 

hem obtingut anteriorment es suficient per moure la barca. 

Primerament passarem la potencia dels cavalls a watts sabent que 1 CV es equivalent a 736 W: 

  = 12 CV 
736  

1 CV
 =  8832    

A continuació es procedeix a calcular la força tangencial que produeix la corda enrotllada a la politja en el 

motor i que passa al pinyó. 

Ft1= 
 

v
 = 

8832  

25,13 m/s
 = 351,45 N 
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Un cop calculada aquesta força es procedeix a calcular la força tangencial de la corda que s’enrotlla a la roda 

i que estira la barca. 

Ft2= 
 

v
 = 

8832  

6,282 m/s
 = 1405,9  N 

Així doncs, la força tangencial total de la maquinilla es la següent: 

Ft=  Ft1+ Ft2 = 351,45 N+1405,9 N  = 1757,35 N 

Ara procedim a calcular les forces radials utilitzant les forces tangencials ja calculades i l’angle de pressió 

que s’ha esmentat en els càlculs bàsics d’engranatges ( φ = 20º ) 

Fr1= Ft1   tan φ = 351,45 N   tan 20   = 114,19 N  

Fr2= Ft2   tan φ = 1405,9 N   tan 20   = 456,80 N 

Per tant, la força radial total es la següent: 

Fr=  Fr1+ Fr2 = 114,19 N + 456,80 N  = 570,99 N 

Per últim, calculem la força total que fa la maquinilla: 

F = √Ft
2+ Fr

2  = √1757,352+ 570,992 = 1847,78 N 

Si comparem la força necessària per moure la barca i la força que fa la maquinilla 11,36 N ≤ 1847,78 N 

podem comprovar que la maquinilla podrà moure la barca sense cap tipus de problema. 

 

 
Il·lustració 45: Mecanisme que fa moure la barca 
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5.6.2. Dades tècniques del Far de Vilanova i la Geltrú 

 

Encara que aquestes dades ja han estat mostrades en l’apartat de descripció del far, les he volgut fer 

referència en l’apartat de càlculs tot comparant unes dades amb altres. 

 

 

 
Altura de lents Distància útil 

(milles) 

Distància focal Altura plànol 

focal 

(nivell del mar) 

 

Far antic (1866) 

 

 

54,10 mm 

 

9 

 

18,80 mm 

 

12,6 m 

 

Far actual (1905) 

 

 

57,61 mm 

 

15 

 

250 mm 

 

27 m 

 
Taula 3: Dades tècniques dels fars de Vilanova i la Geltrú 

 

 

A part d’aquestes dades també cal esmentar que l’antic far funcionava amb oli d’oliva i més tard amb maris 

de parafina i el nou funcionava amb vapor de petroli, que més tard va ser substituït per un sistema 

automatitzat. 
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6. Desenvolupament del models i de l’animació 

6.1. Dibuix dels models tridimensional amb Solid Edge ST4 

Els models que s’han de dibuixar consisteixen en el Far antic que tenia la ciutat de Vilanova i la Geltrú a 

finals del segle XIX, el far actual i el mecanisme per l’extracció de les barques que estava situat en la platja 

de Ribes Roges. En aquest apartat s’explica la recreació virtual del Far i la maquinilla mitjançant el software 

de modelatge en 3D anomenat Solid Edge ST4. 

Aquest software anomenat Solid Edge ST4 és una de les principals solucions en el desenvolupament de 

productes per a moltes grans empreses internacionals. El rang de les seves possibilitats permet a Solid Edge 

ser aplicat  en una llarga varietat d’indústries, ja sigui aeronàutica, automoció, maquinària industrial, etc. 

 

6.1.1. Obtenció dels models tridimensionals 

A l’hora de començar a modelar el far antic han aparegut diversos inconvenients. El primer  inconvenient 

s’ha degut a la manca de plànols del Far original i a la impossibilitat de posar-nos en contacte amb l’empresa 

fabricant.   

 

Els únics plànols utilitzats han sigut els proporcionats per el Sr. Josep Ayza, president del Museu del Mar i 

que consistien en uns quadres penjats en el mateix museu. Degut a la impossibilitat d’obtenir aquests quadres 

s’han hagut de fer fotografies del mateixos, com es veu a les il·lustracions.  

                                                                                                                                                                                                       

     

Il·lustració 46: Plànols del Far de Vilanova i la Geltrú a finals del segle XIX 
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Un altre inconvenient a l’hora de modelar es que no es tenien totes les cotes, només es tenien les d’amplada i 

llargària, que son les mateixes ja que el Far era quadrat. La solució va ser anar fent-lo en proporció i quan es 

tenia la peça realitzada s’anava comparant amb les fotografies obtingudes al museu del Mar. 

 

En el cas del far actual tot va ser molt més senzill, 

ja que es poden obtenir un munt de fotografies 

actuals i de les seves mides més o menys exactes.  

Com es pot veure clarament, la major diferència 

entre aquest far i l’antic es l’alçada de la torre, així 

com la seva longitud, ja que quan es va construir 

el nou far es va ampliar la seva llargària. 

També s’han agregat diferents portes i una mena 

de pòrtic amb diferents bigues com es pot veure 

en la fotografia de la dreta.

                                                                                                           Il·lustració 47: Far actual Vilanova i la Geltrú 

 

Pel que fa al mecanisme d’arrossegament, es van aconseguir uns plànols en el arxiu històric de Vilanova i la 

Geltrú, a més a més dels plànols proporcionats pel departament d’Expressió Gràfica de la EPSEVG. 

 

Il·lustració 48: Plànol del cabestrant amb motor per extreure les barques de la platja 
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Per fer aquest model també va sorgir l’inconvenient de les cotes, ja que no estaven estipulades en cap plànol 

ni document. La solució en aquest cas ha sigut prendre mesures en un dels plànols i, com que estava a escala 

1/50 mm, s’ha calculat la proporció. 

Per últim, a l’hora de obtenir un model d’una barca de bou per poder treballar es van extraure unes 

fotografies que han sigut proporcionades per el departament d’Expressió Gràfica. 

 

 

Il·lustració 49: Barques de bou en la platja de Ribes Roges 

 

6.1.2. Modelatge del Far antic amb Solid Edge ST4 

El primer pas per dibuixar qualsevol peça nova es dibuixar l’esbós de l’operació base. El primer esbós 

defineix la forma bàsica de la peça. 

Primer s’ha dibuixat un esbós en un dels plans principals del sistema de coordenades de base, i després s’ha 

extruït l’esbós per crear un sòlid.  

En el cas del far antic, es va dibuixar la base principal, amb totes les parets i formes corresponents i es va 

extrudir fins arribar a l’altura desitjada.  

En la següent imatge es pot veure l’operació anteriorment descrita. 
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Il·lustració 50: Dibuix de la base del Far extrudint-se 

 

Un cop extruïda la peça s’obté el 3D que es pot observar en la següent imatge. 

 

 

Il·lustració 51: La base del Far en 3D un cop extruïda 
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Per la realització d’aquest model es van fer un total de 14 peces diferents, ja que es va donar conta que un 

cop realitzat amb una sola peça, quan es passava al programa 3ds Max no es podien aplicar més d’un 

material. Per tant, es va repetir tot el procés fent un total de 14 peces com s’ha esmentat abans. 

A l’hora que una peça s’havia acabat de modelar s’ajuntava amb la resta formant un conjunt. Per fer això el 

Sòlid Edge ST4 té l’opció de fer un conjunt sincrònic, que vol dir que les peces es fan per separat en l’opció 

de peça sincrònica, i un cop fetes es pren l’opció de conjunt i les acobles les unes amb les altres. 

Per aconseguir aquest acoblament, el més important es tenir una peça base per a poder afegir-li les altres 

d’una manera senzilla. En aquest cas la peça base es la base del far, ja que es la peça principal i la més 

important dintre del conjunt. 

A continuació es mostren diferents imatges extretes del programa Solid Edge, en el que es poden veure com 

s’acoblen diferents peces les unes amb les altres de manera que quedin com un sol conjunt. 

  

 

Il·lustració 52: Peça del marc de la porta abans de ser acoblada 
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Il·lustració 53: Porta del far un cop acoblada la peça corresponent 

 

 

Il·lustració 54: Peça consistent en les sanefes de la paret 
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Il·lustració 55: La peça anterior un cop col·locada 

 

Com s’ha pogut observar en les anteriors il·lustracions, la mecànica sempre es la mateixa, modelar una peça 

apartada del conjunt per després acoblar-la al model. Es una tasca senzilla però molt laboriosa, ja que s’ha de 

dibuixar i modelar cada tipus de peça per separat en un plànol completament nou. 

 

Il·lustració 56:  Esbós d’una de les finestres abans de ser extruïda 
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Il·lustració 57: Marc de la finestra un cop acoblada 

 

Pel que fa al sostre, només s’ha dibuixat un esbós utilitzant l’opció de rectangle  per, a continuació, extrudir-

lo. 

Un altre opció molt important es la de retallar, ja que en un model com aquest amb tantes geometries, es 

necessari definir el seu contorn d’una manera clara i apropiada. En el cas del sostre, per exemple, s’ha hagut 

de retallar la part rodona que correspon al far per poder obtenir el sostre que podem veure en les 

il·lustracions. 

A l’hora de fer la petita inclinació que te en les vores del sostre, s’ha utilitzat l’opció de desmoldeig. Aquesta 

operació funciona d’una manera molt senzilla. Primerament s’escull una cara o un pla de referència. Un cop 

fet això, s’ha d’escollir un cara o conjunt de cares per desmotllar, o dit d’un altre manera, per inclinar. Una 

vegada s’han escollit les cares desitjades s’introdueix el valor del angle que es vulgui inclinar i aquesta cara 

queda amb la inclinació desitjada. 

Aquesta tècnica s’ha utilitzat tant per el sostre, com s’ha explicat fa un moment, com per a la part de la torre, 

ja que com bé es pot veure en els plànols i en les fotografies obtingudes, no era completament recte, si no 

que tenia una lleugera inclinació. 
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Il·lustració 58: Esbós del sostre del Far abans de ser extruït 

 

Com es pot apreciar en la següent imatge, el sostre queda amb un petita inclinació, anteriorment esmentada. 

 

Il·lustració 59: El sostre un cop extruït i desmoldejat  
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A l’hora de fer la barana han aparegut algunes dificultats. La més destacable era la de aconseguir fer que 

totes les barres que componen la barana estiguessin a la mateixa distància i tinguessin el mateix gruix. Per 

aconseguir-ho s’han dibuixat diferents cercles en un pla, s’ha utilitzat l’opció d’igualar-les i també de que 

fossin simètriques  i després s’han extruït per formar les barres de la barana. Podem observar el procés en 

una de les il·lustracions de sota. 

Per modelar l’altre part que compon la barana, s’ha creat les peces a part i s’han acoblat posteriorment, 

formant així les baranes complertes com es pot observar en les imatges posteriors. 

Si bé es veritat que abans de fer això s’han dibuixat els petits pilars que hi han en el sostre per tenir una 

referència d’on posar cada barana. Per fer-los només s’han dibuixat diferents rectangles o quadrats i s’han 

extruït per formar els pilars. 

Pel que fa a la part on va la lent del Far, com que no es pot fer un vidre transparent en el Solid Edge, s’ha 

optat per modelar-lo amb la forma geomètrica que tindria el vidre per apropar-lo a lo més real possible.  

D’altra banda, per modelar la part superior ha sigut tan senzill com fer un arrodoniment en un rectangle que 

prèviament feia de sostre, obtenint la forma de volta que podem veure en la il·lustració on es mostra el Far 

completament acabat. 

 

Il·lustració 60: Procés per crear les barres de la barana 
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Il·lustració 61: Una part de la barana abans de ser acoblada 

 

Il·lustració 62: El Far antic de Vilanova i la Geltrú completament modelat 
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6.1.3. Modelatge del Far actual amb Solid Edge ST4 

El primer pas per modelar el far actual de Vilanova es el mateix que en l’altre model, es a dir, fer un esbós de 

la planta del far per, a continuació, extrudir-la. El resultat seria una cosa així: 

 

Il·lustració 63: Forma rectangular del far actual de Vilanova i la Geltrú 

 

Un cop feta la base es comença a agregar-li els detall com les finestres o les portes, tot extrudint i dibuixant 

les parts corresponents com es pot observar en les següents il·lustracions. 

 

 

Il·lustració 64: Esbós d’una finestra abans de ser extruïda 
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Il·lustració 65: La base del far un cop modelat els detalls 

 

Il·lustració 66: Esbós per fer el pòrtic 

Com es pot observar en la il·lustració 21, per crear el pòrtic s’ha empleat la tècnica de fer un esbós i després 

extrudir-lo directament en la mateixa peça. S’ha fet així en comptes de crear una peça diferent perquè 

resultava més senzill, a més a més, el pòrtic es del mateix material que les parets i la resta de la peça , per 

tant no calia fer-lo per separat. 

 

Il·lustració 67: Una part del pòrtic un cop extruit l’esbós 
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Un cop fet el model principal es procedeix a fer les parts restants amb diferents peces per, un cop fetes, 

acoblarles i formar el conjunt. A continuació es mostren algunes de les peces que aniran acoblades. 

     

Il·lustració 68: Porta lateral del far 

 

Il·lustració 69: Reixes d’una finestra abans de ser acoblada 
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Il·lustració 70: Un pilar del sostre abans i després de ser acoblat 

 

La peça més complicada que s’ha modelat a part ha sigut la torre del far, ja que no només s’ha de tenir en 

compte l’altura i el diàmetre, si no que també s’han de afegir diversos detalls que son importants per al seu 

funcionamnet i per a que el model sigui el més exacte possible. 

La part més complexa ha estat la barana de delt de la torre, aixi com les lents i les formes de les finestres. 

Els marcs de les finestres s’han acoblat amb unes peces apart. 

     

Il·lustració 71: La torre del far un cop modelada 
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El resultat final es pot apreciar en la següent il·lustració. 

 

Il·lustració 27: Far actual de Vilanova i la Geltrú 

6.1.4. Modelatge del Cabestrant per l’extracció de barques amb Solid Edge ST4 

Aquest model es el més complicat dels quals s’han treballant durant el projecte, ja que no només consta de 

múltiples peces, si no que també té un mecanisme del qual s’ha hagut de suposar el seu funcionament i la 

seva posició dins de la caseta on anava instal·lada. 

Per tant, com que el mecanisme consta de diferents peces, s’han modelat les diferents peces per separat. 

     
Il·lustració 72: Suport gran on van muntades les peces. 
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Il·lustració 73: Roda per on passen els cables que arrastren barques 

 

 

 

Il·lustració 74: Timó amb el qual gira la roda en una direcció o en un altre 

Per descomptat, per crear algunes peces s’han utilitzat diferents eines del Solid Edge i s’han hagut de crear 

diversos detalls per que es poguessin acoblar les unes amb les altres de forma correcta i coherent. 
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Il·lustració 75: Politja (esquerra) i la tapa d’una roda (dreta) 

 

A continuació es pot observar el resultat final un cop acoblades i muntades totes les peces corresponents al 

mecanisme d’extracció de barques. 

 

Il·lustració 76: La ‘Maquinilla’ modelada amb Solid Edge 

 

6.1.5. Modelatge d’una barca de bou amb Solid Edge ST4 

Aquest model consta d’una barca de bou antiga de les que s’utilitzaven per pescar i transportar mercaderies. 

Aquesta barca de bou es un model aproximat de les barques que s’extreien del aigua amb el mecanisme del 

cabestrant amb motor. 
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El model consta de quatre parts. Una es la part principal que consta d’una gran part del mascaró, el màstil 

principal i unes menes de casetes que serveixen per guardar mercaderies i per refugiar-se.  

 

Il·lustració 77: Esbós d’una de les casetes 

 

 

Il·lustració 78: Model d’un mascaró de barca de bou 
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Il·lustració 79: Caseta un cop extruïda 

 

Un altre part es el màstil que va creuat al principal i, per últim, la proa i la popa de la barca. 

  

Il·lustració 80: Proa de la barca de bou (esquerra) i popa (dreta) 
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Il·lustració 81: Màstil transversal 

La major dificultat que va sorgir a l’hora de modelar la barca van ser els detalls que anaven en el mascaró i 

en la popa i proa. Com que té una forma ovalada va ser molt complicat afegir-li la barana o pasamans, ja que 

s’havia de fer primer l’esbós i despres extruir. 

També va ser complicat acoblar un màstil a un altre i per aconseguir-ho es va tenir que crear una nova peça, 

una espècie de guia, com es pot veure en la il·lustració 36.  

El resultat final es el que es mostra a continuació. 

 

Il·lustració 82: Barca de bou antiga 
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6.1.6. Modelatge de la caseta on anava situada la Maquinilla 

L’últim model consta de la caseta que estava situada en la platja de Ribes Roges en la qual hi anava instal·lat 

l’aparell per l’extracció de barques. 

A l’hora de modelar van sorgir diverses dubtes, ja que es van trovar dos plànols de la caseta totalment 

diferents. En un dels plànols i en algunes fotografies es pot observar com la caseta tenia un sostre 

completament recte amb un dipòsit d’aigua al damunt. En canvi, en l’altre plànol proporcionat pel 

departament d’expressió Gràfica es pot observar com el sostre de la caseta era inclinat.  

  

Ilustracions 83 i 84: Plànols de la caseta amb el sostre a dos aigües (esquerra) i el sostre pla (dreta) 

Així doncs, es va optar per modelar els dos models de la caseta.  

El primer model consisteix en la caseta amb el sostre completament rcete. Aquesta caseta es la que s’ha 

pogut veure en totes les fotografies antigues que s’han obtingut.  

La major dificultat que ha suposat aquest model han sigut el detall de les bigues de les parets, així com les 

finestres i els seus barrots. Per les mides es va tenir que mesurar el plànol i després passar-lo a escala 1:50. 

 

Il·lustració 85: Caseta de la maquinilla amb el sostre pla en Solid Edge 
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Pel que fa a l’altre model, consisteix en la mateixa caseta però amb un sostre a dos aigües. Com es pot 

observar, la major dificultat ha esta modelar totes les bigues del sostre i que coincidissin amb el plànol. 

 

Il·lustració 86: Bigues del sostre de la caseta modelades amb Solid Edge 

 

Il·lustració 87: Caseta amb el sostre a dos aigües un cop modelat en Solid Edge 
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6.2. Aplicació de materials  

A l’hora d’aplicar els materials va sorgir un problema, i era que quan es passava un conjunt del Solid Edge al 

3ds Max, aquest últim l’obria com si d’una sola peça es tractes. Això feia gairebé impossible poder aplicar 

diferents material a un model, ja que quan s’aplicava un afectava a tot el conjunt. 

Això ocorria perquè quan obria l’arxiu estava en format .iges i s’havia d’obrir amb el format 3ds. Per 

aconseguir-ho es va haver d’obtenir un altre programa de disseny 3D que pogués transformar els arxius iges 

en arxius de 3ds. Aquest programa s’anomena Rhinoceros 4.0 i va servir per convertir els models en arxius 

de 3ds Max i poder-los aplicar els materials corresponents. 

L’aplicació del material es va fer amb el 3ds Max, un cop tingut tots els conjunts en aquest programa es va 

començar amb la part de texturitzants, aquesta part consisteix no només en donar el color desitjat, sinó 

donar-li relleu a les peces.  

Per a la realització de texturitzar el far antic es van fer servir un total de 7 textures diferents, per al far actual 

es van fer servir 9 textures, per a la barca de bou 4 textures, per el mecanisme d’extracció de barques 7 

textures i per la caseta es van fer servir un total de 9 textures. 

Com es lògic, hi ha més textures en el far actual que en l’antic, ja que li fan afegir diferents estructures i, a 

més, es va ampliar, lo que suposa que s’utilitzessin més materials. 

 

Il·lustració 88: Quadre de textures (3ds max) del far antic 
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Il·lustració 89: Quadre de textures (3ds max) del far actual 

 

Pel que fa a les textures de la barca de bou, només s’han utilitzat 4 materials per texturitzar. Això es degut a 

que les barques antigues acostumaven a fer-se del mateix material, en aquest cas de fusta, si bé es veritat que 

se li solia aplicar una o dues capes de barnís o, fins i tot, pintures aillants.  

En aquest model s’ha empleat diferents tipus de fustes per diferenciar el mascaró de la resta del vaixell. 

També s’han fet d’un altre material les casetes de dins de la barca i el màstil. 

D’altra banda, l’únic material que no es correspon amb la fusta es el de la guia, ja que es d’un tipus de metall 

perque ha de ser d’un material resistent. 

 

 

Il·lustració 90: Quadre de textures (3ds max) de la barca de bou 
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Les altres textures que s’han aplicat als models son les de la Maquinilla i els de la seva caseta. 

  

Il·lustracions 91 i 92: Textures de la caseta (esquerra) i de la maquinilla (dreta) 

Les textures, com les pedres de la paret on esta la torre o el mur de pedres de la mateixa torre, varen ser 

obtingudes i modificades posteriorment d’Internet. 

La majoria d’aquestes textures van ser obtingudes en una pàgina web que consisteix en una biblioteca de 

textures completament gratuites.  

 

    

Il·lustració 93: Textures utilitzades, a l’esquerra textura per a la torre del far, a la dreta superficie de la barca 

 

La majoria de textures al aplicar-les als models no quedaven be ja que el programa per defecte aplica la 

textura a objectes plans, i la majoria de peces dels conjunts són cilíndriques o de formes irregulars, per que la 

textura quedés aplicada correctament es va fer servir un UVW map (aplicació del programa de 3ds Max), 

aquesta aplicació mitjançant la modificació de paràmetres permetia modificar la textura en un sòlid cilíndric 

o irregular, perquè aquesta tingués una bona visualització. 
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Per la creacio de relleu a aquestes textures es va utilitzar una aplicació anomenada Bump. 

Les textures més complexes de realitzar van ser les de les lents del far, així com algunes finestres també del 

far, ja que no es podia realitzar mitjançant una imatge, sinó que es tenia que anar fent modificant els 

paràmetres, com color i opacitat de les capes amn el editor de 3ds max. 

 

Il·lustració 94: Texturitzat complert del far antic de Vilanova i la Geltrú 

 

 

Il·lustració 95: Texturitzat complert del far actual de Vilanova i la Geltrú 
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Il:lustració 96: Aplicació materials en la barca de bou 

 

 

Il·lustració 97: Texturitzat complert d’una barca de bou 
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Il·lustració 98: Aplicació de textures a la “Maquinilla” 

 

 

Il·lustració 99: La “maquinilla” un cop texturitzada 
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Il·lustració 100: La caseta de la maquinilla un cop texturitzada 

6.3. Creació de l’entorn 

Com entorn entenem tot el que envolta al far i al cabestrant per l’extracció de barques, ja siguin muntanyes, 

arbres, pedres o el terra. A continuació s’explicarà la realització d’aquest entorn. 

Primerament, es necesitava el mapa topogràfic de Vilanova i la Geltrú, més concretament la part de la platja 

de Ribes Roges i Sant Cristòfol i el port. Aquesta topografia es va obtenir de la pàgina oficial del ICC 

(Institut Cartogràfic de Catalunya), la qual està disponible gratuitament. 

 

Il·lustració 101: Mapa topogràfic de Vilanova en format .dwg 
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L’arxiu que es podia descarregar de la pàgina del ICC en format .dwg, es a dir, en format d’Autocad. Per 

tant, es va haver d’utilitzar l’Autocad per poder abrir el mapa topogràfic de Vilanova i poder importar-lo al 

3ds Max. 

Per sort el ·ds Max té una opció que permeteix importar diferents arxius i convertir-los en arxius de 3ds. 

 

Il·lustració 102: Mapa topogràfic de Vilanova en 3ds Max 

 

Un cop obtingut el model del terreny es procedeix a donar-li forma. Per fer-lo s’utilitza l’opció “terrain” del 

3ds Max. Aquesta opció fa que el mapa es transformi en un terreny sòlid. 

 

Il·lustració 103: Terreny sòlid de la costa de Vilanova 
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Un cop creat el terreny es procedeix a modificar-lo per que quedi lo més exacte possible a la realitat. Per 

aconseguir aixó es converteix el terreny en un poligon  editable per tal de editar les arestes i conformar la 

geometria óptima del terreny. 

Un cop editat el terreny, es procedeix a texturitzar-lo. Les textures han sigut obtingudes de les fotos 

realitzades en el Google Maps i el Google Earth de la costa de Vilanova.  

 

Il·lustració 104: Model de la costa de Vilanova i la Geltrú texturitzada 

 

 

 
6.4. Entorn dels models virtuals 
 
A continuació es mostra la comparació entre els models reals, mitjançant fotografies i plànols, i els models 

virtuals. 

 
Per el cas del far antic no n’hi havia cap foto que es mostrés gaire clar, així que s’ha utilitzat el plànol del far 

que hi havia dins del edifici que actualment consisteix en el museu del mar.  

 

   

Il·lustració 105: Plànol del far antic i el mateix far modelat i texturitzat 
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Per el cas del far actual no hi va haver problema ja que hi ha un munt de fotografies. 

 

   

Il·lustració 106: Fotografia del far actual de Vilanova i el seu model virtual texturitzat 

 

Per a la barca de bou si que n’hi ha diverses imatges interessants però per a la maquinilla i la seva caseta amb 

sostre a dos aigües només es van trobar plànols. 

 

   

Il·lustració 107: Imatge d’unes barques de bou antigues i la barca modelada 
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Il·lustració 108: Plànol maquinilla 

 

 

Il·lustració 109: La maquinilla modelada i texturitzada 

 

   

Il·lustració 110: Plànol de la caseta de la maquinilla i la caseta modelada amb textures 

 

Un cop modelats tots els models virtuals necessaris, es procedeix a la unió de tots els models situant-los en 

l’entorn. 
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En la següent il·lustració podem veure la caseta amb el sostre a dos aigües amb la maquinilla dins, situada en 

la platja de Ribes Roges, i la barca de bou a la vora del mar. Per fer la textura de l’aigua s’han utilitzat 

diferents eines del programa del 3d max, com la opció noise dins de la paleta de textures.  

 

 

Il·lustració 111: La caseta amb la maquinilla i la barca de bou en la platja 

 

També s’han integrat en l’entorn els fars de Vilanova i la Geltrú. Aquests fars estaven situats en un petit cim 

que a l’hora de modelar el terreny en prou feines es pot apreciar, ja que el terreny que s’ha agafat per 

modelar es molt extens. 

Per a integrar els models dins del terreny s’ha utilitzat l’opció merge, que permet importar models sense que 

e modifiqui l’arxiu amb el qual estàs treballant.  

A continuació es pot veure com quedaria el far antic dins del terreny. 
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Il·lustració 112: Far antic de Vilanova integrat al terreny. 

 

També es pot veure com quedaria el far actual. 

 

Il·lustració 113: Far actual de Vilanova integrat al terreny 
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6.5. Animació dels fars i la Maquinilla  

6.5.1. Animació de les parts móbils 

Un cop modelades les peces i integrades a l’entorn, es el torn de fer una petita simulació sobre com 

funcionava la maquinilla i de com es veien les llums dels fars antic i actual. 

L’animació de les parts mòbils s’ha realitzat mitjançant el 3ds Max, creant així una animació simple que 

utilitza moviments de rotació i translació. 

Un dels problemes que ha suposat l’animació era que aquests moviments anessin a la velocitat desitjada. 

Això s’aconsegueix mitjançant la barra mostrada a continuació. 

 

Il·lustració 114: Barra de moviment amb els diferents moviments d’una animació 

La barra d’animació conté diferents colors com es mostra en la il·lustració, i un cursor que explica en quin 

moment està la imatge que es mostra per pantalla  i que en aquest moment està en 371. Aquests diferents 

colors mostren els diferents moviments que farà la peça seleccionada. El color verd vol dir que hi ha un 

moviment de rotació, mentre que el color vermell significa un moviment de translació. 

El moviment de rotació consisteix en que l’angle inicial respecte un eix de coordenades no es el mateix que 

l’angle final. Pel contrari, el moviment de translació consisteix en que l’objecte es desplaça d’un punt a un 

altre sense modificar el seu angle de gir en cap moment. Un dels exemples d’aquest últim seria l’aixecament 

de la caseta de la “Maquinilla” per mostrar el mecanisme d’extracció de barques. 

Però el moviment que més s’ha utilitzat ha sigut la combinació de rotació-translació. Aquest moviment 

consisteix en que l’objecte al finalitzar el seu recorregut no te el mateix angle de gir ni posició que al 

començament. 

6.5.2. Il·luminació 

Per fer l’animació s’han utilitzat dos tipus d’il·luminació: la primera seria la que simbolitza el sol i es pot 

observar per tot el terreny i les peces modelades. Per la realització d’aquest s’ha utilitzat la opció Target 

Direct, una aplicació que es troba a la part d’il·luminació del programa. Per altra part està la il·luminació 

dels dos fars mitjançant l’opció de Target Spot 

Un dels problemes d’aquesta il·luminació es que aquesta no és la mateixa en el moment del renderitzat a 

quan no ha estat renderitzada encara. Per aconseguir la il·luminació desitjada s’ha d’anar modificant el 
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multiplier (quantitat de il·luminació que desprèn la llum), el color d’aquesta llum i el rang o distància fins 

que s’atenua. 

 

Il·lustració 115: Il·luminació procedent del sol i del target spot 

6.5.3. Càmeres: 

Les càmeres també es podrien incloure en l’apartat de l’animació ja que aquestes per crear el vídeo s’han 

tingut que animar mitjançant rotació i translació. 

Les càmeres tenen diferents objectius que modifiquen l’enfocament, és a dir, depenent de quina part es vol 

observar l’objectiu de la càmera serà més petit o més gran, ja que la càmera ha de tenir l’obertura suficient 

per poder visualitzar tota la peça desitjada. 

En la realització del vídeo es pot observar un total de 4 càmeres, una per cada far i dues per la simulació del 

mecanisme d’extracció de barques. 
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Il·lustració 116: Càmera enfocant el far antic (esquerra) i dues càmeres per la “Maquinilla” (dreta) 

 

6.5.4. Render final 

El render és el resultat de generar una imatge des d’un model, es a dir, d’una visualització 3d passa a ser una 

visualització 2d. 

Per la realització d’aquest s’ha anat guardant tot el treball d’animació en moltes parts diferents ja que fins els 

ordinadors més potents no tenen suficient capacitat per processar tantes dades. 

La visualització de textures i de llum no es la mateixa amb la imatge renderitzada que sense renderitzar, això 

suposa un continu renderitzat cada cop que s’apliquen textures o llums. 

Un dels problemes a l’hora de fer funcionar el render era que en la pantalla sortia una imatge diferent al del 

renderitzat, és a dir, en la pantalla es veien unes figures, mentre que en el render aquestes estaven tallats o no 

es veien. Això va ser solucionat amb una aplicació que conté aquest programa, llavors el enquadrament de la 

pantalla era el mateix que el render. 

Aquest render té diferents graus de qualitat a ensenyar quan la imatge ha estat renderitzada i diferents 

grandàries, la qualitat utilitzada ha estat l’alta, encara que no era la més alta, i la grandària 1280X960. S’han 

fet servir aquests paràmetres perquè eren els més òptims alhora d’obtenir un vídeo de bona qualitat però que 

no trigués molt de temps en el renderitzat, ja que el temps aproximat per 30 segons de renderitzat era de unes 

5 hores. 
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Il·lustració 117: A l’esquerra la imatge encara no ha estat renderitzada mentre que a la dreta ja ho ha estat 

 

6.5.5. Muntatge del vídeo: 

Per la realització del muntatge de vídeo s’ha fet servir el programa Adobe Premier Pro. Aquest programa es 

un editor de vídeo més complexa que, per exemple, el Windows Movie Maker o el Camtasia Studio, això 

permet fer més retocs i realitzar-los més ràpidament que en aquests programes. 

 

Il·lustració 118: Vídeo modificat en el Adobe Premier 

Una de les aplicacions més utilitzades d’aquest programa és la de poder retallar parts del vídeo que no 

serveixen o retocar-les per poder ajustar-les al que es pretén aconseguir. 

Un altre aplicació és la de poder introduir transicions de vídeo i títols dins del vídeo, per poder fer una 

transició suau entre part i part i per descriure els models en el vídeo. 
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7. Eines de Hardware i software utilitzades: 

7.1. Eines de software: 

Les eines de Software utilitzades han estat els següents programes: Autodesk 3ds Max 2012, Microsoft 

Office Word 2010, Microsoft Office Excel 2010, Solid Edge ST4 i Rhinoceros 4.0. 

 

Els programes Solid Edge i Autodesk 3ds Max s’han hagut de fer un auto aprenentatge des de zero ja que es 

desconeixia el funcionament. El mètode d’aprenentatge va ser mitjançant vídeos obtinguts d’internet on 

explicaven el funcionament bàsic i altres temes més específics. 

 

 

Gràfic 1: Gràfic que mostra el tant per cent d’ús de cada programa 

Aquests programes citats anteriorment s’aniran explicant a continuació. 

 

7.1.1. Autodesk 3ds Max:  

És un dels programes més utilitzats, amb aquest programa s’ha realitzat la unió del conjunt, el texturitzant, 

l’animació, les càmeres i el renderitzat final. Hi ha programes molt similars a aquest, però el motiu de la 
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35% 
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35% 

Microsoft office 
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3% 
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utilització del programa 3ds Studio Max va ser que l’escola tenia llicencies per poder utilitzar el 3d Studio 

Max. 

 

Il·lustració 119: Programa Autodesk 3ds Max 

 

7.1.2. Solid Edge ST4: 

Amb aquest programa s’ha realitzat tot el disseny de peces tridimensionals. Tant el Solid Edge com el 3ds 

Max són programes de disseny tridimensionals. Les raons més importants a l’hora de decidir si es feia el 

disseny tridimensional de les peces amb Solid Edge o 3ds Max va ser que a l’hora de dissenyar es triga 

menys amb Solid Edge que amb 3ds Max ja que aquest primer, és un programa per disseny de peces 

tridimensionals, mentre que el 3ds Max és un programa més per animació i per dissenyar peces 

d’arquitectura, i les eines que el 3ds Max conté no son tan desenvolupades com el Solid Edge. 

 

L’altre raó va ser que si es feia el disseny i el conjunt amb el Solid Edge després per fer els plànols seria molt 

més senzills i contendria menys errors i major realitat que fer-los amb el programa Autocad. 
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Il·lustració 120: Solid Edge ST4 

 

7.1.3. Microsoft Office Word: 

S’ha realitzat tota la part escrita del projecte, algunes de les més importants serien la part del 

desenvolupament del model o la part dels càlculs. 

 

7.1.4. Rhinoceros 4.0: 

Aquest programa només s’ha utilitzat per poder passar els arxius de Solid Edge a 3ds Max i que es poguessin 

texturitzar de forma òptima. 

Això es degut a que, quan es passava un arxiu directament des de Solid Edge a 3ds Max, aquest últim llegia 

el conjunt com si fos una sola peça, lo que impedia poder modificar-la correctament i aplicar-li les diferents 

textures a cada model.  
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Il·lustració 121: Rhinoceros 4.0 

 

7.1.5. Microsoft Office Excel: 

En aquest programa s’han creat alguns gràfics com son els gràfics circulars que s’han utilitzat en aquest 

apartat per veure el tant per cent de temps empleat en cada programa o en el pressupost. 

 

Il·lustració 122: Microsoft Office Excel 
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7.1.6. Adobe Premier Pro 

Es un potent editor de vídeos, amb el qual s’ha realitzat el muntatge del vídeo. També s’han realitzat alguns 

efectes, entre els més importants cal destacar la modificació del vídeo, com serien les transicions entre una 

escena i una altre. 

 

Il·lustració 123: Adobe Premier Pro 

 

 

7.2. Eines de hardware utilitzades: 

Per la realització del projecte s’han utilitzat dos ordinadors de taula. En aquests ordinadors s’han fet els 

dissenys tridimensionals, l’aplicació de textures i les animacions sense cap tipus de problemes. 

Les característiques dels dos ordinadors són: 

7.2.1. Hardware dels ordinadors de taula 

Processador: Intel®  Core (TM)2 Quad CPU  Q6600  @ 2.40Ghz  2.40 Ghz 

Memòria instal·lada (RAM) 4,00 GB 

Targeta gràfica: Nvidia GeForce 9500 Gt  
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7.3. Problemes amb el hardware i el software: 

No han sorgit gaires problemes amb el hardware i el software utilitzats ja que els ordinadors son relativament 

nous, si bé es veritat que han aparegut alguns inconvenients. 

Un dels problemes que han sorgit ha sigut la incompatibilitat d’alguns programes, com el Solid Edge, en un 

ordinador, ja que el programa era de 64 bits i l’ordinador de 32 bits. Per tant, es va haver d’obtenir els 

programes un altre cop. 

Un altre problema va ser que el temps en renderitzar una imatge o un vídeo era excessiu i l’ordinador es 

quedava penjat en alguna ocasió. 
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8. Temporització 

En aquest apartat s’ha volgut reflectir el nombre d’hores que l’autor del projecte ha dedicat al disseny 

modelat 3D del patrimoni arqueològic industrial de l’activitat pesquera de Vilanova i la Geltrú a finals del 

segle XIX. 

Per la realització d’aquest projecte, s’han tingut que realitzar un conjunt de tasques prèvies al disseny i les 

tasques relacionades amb el disseny. 

A continuació es mostra una gràfica del temps (en %) que s’ha dedicat a cada una de les parts del disseny del 

projecte. 

 

 

Gràfic 2: Temps en les tasques de disseny en % 

 

La major part del temps ha sigut dedicada per la reconstrucció virtual. Aquesta part engloba: el modelatge, 

assemblatge, el texturitzat, l’animació i el muntatge de vídeo. 

A continuació es mostrarà una taula amb el número d’hores que s’ha dedicat a la realització de cadascuna de 

les parts que es mostren en la gràfica anterior: 
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Tasca Descripció de les tasques Temps empleat en (h) 

Desenvolupament dels documents - Memòria 

- Pressupost 

-Annexes 

 

85 

Recerca d’informació - Funcionament Far i Maquinilla 

- Documentació històrica 

- Informació per la reconstrucció 

virtual 

 

80 

Modelatge 3d - Disseny de les peces 100 

Assemblatge - Unió de les peces del modelatge 30 

Texturització - Aplicació de textures 30 

Animació - Aplicació de moviment dels 

engranatges i mecanismes 

40 

Muntatge del vídeo - Retocs i composició del vídeo 20 

Taula 4: Hores dedicades a cada hora de disseny 

El total d’hores per la realització de cadascuna de les diferents parts d’aquest projecte és aproximadament 

d’unes 385 h. 
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9. Pressupost 

En aquest pressupost es vol reflectir els costos que tindria el projecte en funció de les hores empleades 

extretes de l’apartat de temporització. 

El pressupost d’aquest projecte només te costos de disseny, ja que és una reconstrucció virtual i no un 

disseny d’un producte nou on s’han de calcular els costos de fabricació. 

Per calcular el cost realitzat per cadascuna de les tasques de la taula anterior, a continuació es mostra una 

taula on s’indica el preu/hora i el preu total que costa realitzar cada tasca. 

 

Tasca Cost (€/h) Temps empleat en (h) Cost de la tasca (€) 

Desenvolupament dels 

documents 

10 85 850 

Recerca d’informació 10 80 800 

Modelatge 20 100 2000 

Assemblatge 20 30 600 

Texturització 20 30 600 

Animació 15 40 600 

Muntatge del vídeo 15 20 300 

 Total 385 5750 
Taula 5: Costos d’enginyeria de disseny 

Un cop obtingut el pressupost del projecte se li ha de sumar l’IVA tal com es mostra en la taula següent, 

obtenint així el preu final. 

Concepte Preu (€) 

Costos d’enginyeria de disseny 5750 € 

Base imposable  

IVA 21% 

5750 € 

1035 € 

Preu venta de la reconstrucció 6785 € 
Taula 6: Pressupost final per al client 
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10. Conclusions 

Un cop finalitzat aquest projecte final de carrera, cal fer un anàlisis sobre si s’han assolit els objectius 

principals del mateix durant el temps de la seva realització. Els objectius principals del projecte consistien en 

el disseny i modelat 3D de les diferents parts que componien l’activitat pesquera de Vilanova i la Geltrú 

durant el final del segle XIX i principis del XX. 

Després de realitzar el projecte es pot concloure dient, que s’ha realitzat una reconstrucció virtual perquè la 

gent, i sobretot la població de Vilanova, pugui veure com era l’activitat pesquera i el seu patrimoni industrial 

a finals del segle XIX, com era el funcionament del far i del mecanisme d’extracció de les barques de bou i 

quines característiques tenien. 

L’objectiu principal del projecte ha estat assolit pràcticament en la seva totalitat, donat que es considera que 

s’han seguit les pautes descrites en la proposta del projecte final de carrera. S’han pres mesures i 

posteriorment s’ha dissenyat els models virtuals en 3D del far antic i actual, el cabestrant per extreure les 

barques de bou de la platja, la mateixa barca de bou i el seu entorn mitjançant Solid Edge ST4 i 3ds Max. 

Aquest modelat en 3D també ha comportat la correcte aplicació de materials o textures el més fidels  a la 

realitat. 

L’ús del software informàtic ha sigut essencial per la realització del projecte. Els programes més importants 

en la realització d’aquest projecte han sigut: Autodesk 3 ds Max, Solid Edge ST4 i, en menor mesura, el 

Rhinoceros 4.0. Aquests programes, degut a les seves altes prestacions han permès una millor qualitat de la 

reconstrucció, amb l’únic inconvenient que són programes que requereixen un gran estudi del seu 

funcionament per fer-los servir. 

Però han sorgit alguns problemes amb aquests programes, com  ha sigut la incompatibilitat d’alguns 

programes, com el Solid Edge, en un ordinador, ja que el programa era de 64 bits i l’ordinador de 32 bits. Per 

tant, es va haver d’obtenir els programes un altre cop. 

Un altre problema va ser que el temps en renderitzar una imatge o un vídeo era excessiu i l’ordinador es 

quedava penjat en alguna ocasió. 

Juntament amb aquest projecte, s’ha procedit a la realització no únicament de presa de dades i modelat en 3D 

mitjançant Solid Edge i 3ds Max, si no que també s’han realitzat diferents tipus de simulació de moviments 

que expliquen la forma de treballar de l’època i com era el funcionament diari del cabestrant per l’extracció 

de barques abans de deixar de funcionar a principis del segle XX. A més a més, s’han realitzat anàlisis de 

tensions i càlculs de engranatges per poder fer un estudi del mecanisme d’extracció de barques i veure si es 

va dissenyar correctament. 
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Aquests càlculs també han suposat algun inconvenient alhora de l’obtenció de dades, ja que hi havia molt 

poca informació sobre finals del segle XIX i principis del XX relacionat amb la maquinilla. Per tant, es va 

optar per deduir i suposar algunes dades mitjançant plànols i documents. 

Un cop finalitzat aquest projecte, es té la percepció de que s’han aplicat un alt nombre de conceptes adquirits 

durant el curs de la carrera, aquests conceptes aplicats han sigut de la branca de les ciències dels materials, la 

resistència de materials, aspectes tècnics i d’expressió gràfica. 

La implantació d’aquests conceptes en el projecte denota la correcte comprensió dels mateixos i els nivells 

mínims que hauria de tenir qualsevol enginyer. En qualsevol cas, s’ha fet recerca de molta bibliografia i 

molta informació extreta de professionals per a tenir una correcte contrastació de dades i seguir un camí 

adient. 

Durant aquests temps que s’ha realitzat el projecte, el mateix ha anat madurant, ja que es van plantejar uns 

objectius principals que s’han assolit en la seva totalitat, encara que a mesura que el projecte agafava forma 

s’anaven produint noves idees que es podien implementar en el mateix però que per falta de temps no s’han 

pogut concretar totes. 

La veritat és que la tasca realitzada ha estat interessant, donat que un procés d’enginyeria inversa comporta 

tenir una visió d’enginyeria bàsica per a poder fer analogies i deduccions sobre maquinària o construccions 

de fa pràcticament dos segles. Això ha suposat un pas del passat al present molt interessant, tot fixant-se com 

ha anat evolucionant al llarg del temps tota la tecnologia i maquinària emprades en la industria i activitat 

pesquera i marítima, sobretot de Vilanova i la Geltrú. 

Un altre dels aspectes més importants, ha estat l’adquisició complementaria de formació utilitzant programes 

d’enginyeria tant sofisticats com 3ds Max, també formació per part de diferents professors d’expressió 

gràfica que són bons professionals. 

En el plànol personal, aquest projecte m’ha aportat molts coneixements sobre el modelatge en 3D, així com 

en els programes corresponents, però també he pogut conèixer de ben a prop la història de Vilanova i la 

Geltrú, més concretament la part d’activitats marítimes i les platges, al llarg de l’últim segle. He pogut 

comprovar com vivien antigament els pescadors, com es guanyaven el jornal, les dificultats que tenien, les 

eines i els aparells del quals disposaven i, sobretot, la seva evolució durant tot el segle XX.  

Aquesta investigació m’ha permès descobrir aspectes molt interessants sobre el far de Vilanova, sobre el 

mecanisme d’extracció de barques i sobre l’evolució de les platges, però sobretot, m’ha permès descobrir 

aspectes molt interessants de Vilanova i la Geltrú. 

 

 

 

 



103 

 

11. Bibliografia 
 
11.1. Llibres 
 

 Mecànica de materials : problemes / Juanjo Rivera Amores. Rivera Amores, Joan Josep. Aula 

politècnica (UPC) ; 139 

 Timoshenko: Resistencia de materiales. James M. Gere. Editorial Thomson Parainfo. 

 3ds Max Design 2012 para usuarios de Autocad. Fernando Montaño La Cruz 

 Fotografies i documents dels arxius del Arxiu Històric de Vilanova i la Geltrú. 

 Documentació aportada per el departament d’Expressió Gràfica sobre l’arxiu comarcal del Garraf i 

platja de sant Cristòfol. 

 

11.2. Pàgines web 

 Museu del mar de Vilanova i la Geltrú. Informació sobre el far de Sant Cristòfol. 

http://museudelmarvng.blogspot.com.es/  

 Enciclopèdia catalana. Informació sobre els antecedents històrics en Vilanova. 

http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0240333  

 Tutorial 3ds Max 2012  http://www.youtube.com/watch?v=lQ_izy62nQc  

 Creació de l’aigua en 3ds Max http://www.youtube.com/watch?v=xK9RhX_MqAA  

 Institut Cartogràfic de Catalunya. Documents i arxius sobre el mapa topogràfic de Vilanova i la 

Geltrú http://www.icc.cat/  

 Problemes de transmissió de moviment. Problemes resolts de transmissió de moviment. 

http://es.scribd.com/doc/57938563/Soluciones-Problemas-1-21-Mecanismos-y-Sistemas  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://museudelmarvng.blogspot.com.es/
http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0240333
http://www.youtube.com/watch?v=lQ_izy62nQc
http://www.youtube.com/watch?v=xK9RhX_MqAA
http://www.icc.cat/
http://es.scribd.com/doc/57938563/Soluciones-Problemas-1-21-Mecanismos-y-Sistemas


104 

 

12. Plànols  



105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

 

          
 

 

 

 

 

  



107 

 

 
 

 

            
 

  



108 

 

 

 
 
  



109 

 

 
  



110 

 

 



111 

 

  



112 

 

 


