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Objectius 

L’elaboració d’aquest projecte es centra principalment en un concepte principal, en 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 antic de Vilanova, el far actual, el mecanisme 

d’extracció de barques que estava situat en la platja de Ribes Roges i que s’anomenava col·loquialment 

“maquinilla”, i la platja de San Cristòfol. També consisteix en realitzar animacions virtuals a partir dels 

models 3D, a un nivell d’acabat realista. El motiu per el que es centra en aquests aspectes, es que les 

animacions creades serveixin com informació complementària a tota la informació apareguda en la memòria. 

 

Desenvolupament 

El primer pas en el que es centra el projecte es la de recerca d’informació sobre Vilanova i la Geltrú a finals 

del segle XIX, més concretament informació sobre la història de la platja de Vilanova, la seva activitat 

pesquera i l’estat en que estava el far i el port. Aquest apartat ha sigut elaborat mitjançant informació extreta 

de l’arxiu històric de Vilanova i la Geltrú, així com també de diferents llibres i pàgines web. 

Una vegada s’ha analitzat la informació es procedeix a fer una descripció dels fars i del mecanisme 

d’extracció de barques, en el que es descriuen els detalls i funcionament que tenien cadascun.  

En el cas del far de Vilanova, hi van haver tres 

diferents. El primer es va construir l’any 1834 i no 

s’ha trobat gens d’informació al respecte. El segon 

far es va construir l’any 1866, 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. 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. Pel que fa al seu abast era 

de 9 milles i la seva llum era com la d’un llum 

vermell fix. Per últim, el far que hi ha actualment  

es va construir l’any 1905, tenia una alçada de 21 

metres, 27 metres sobre el nivell del mar i l’equip 

instal·lat procedia d’una casa anglesa, Chance 

Brothers. La seva òptica va ser canviada diferents 
 



cops, fins que es va instal·lar la que hi ha actualment. 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. 

Pel que fa a la “maquinilla”, no es va trobar gaire informació escrita però si que es van trobar diferents 

plànols i fotografies amb els quals se’n podia fer una idea aproximada de com funcionava. El mecanisme 

consistia en un motor de 12 CV en el que anava una politja amb un cable. El motor feia girar la politja, que a 

la vegada feia girar el cable, el qual anava a un altre politja situada en el mecanisme. Aquesta politja estava 

situada en un eix que feia girar uns engranatges. Quan els engranatges giraven, també feien girar una roda la 

qual anava enrotllant un altre cable. Aquest cable anava estirant una barca de bou des del mar fins a la sorra 

de la platja. 

 

 

Un cop obtinguda tota la informació necessària, s’ha procedit al modelatge del models tridimensionals 

utilitzant el programa Solid Edge ST4. Aquest modelatge ha sigut complicat, ja que els plànols que s’han 

obtingut d’aquella època eren molt escassos, i la gran majoria estaven sense acotar. Així doncs, s’han hagut 

de suposar moltes mides, partint de la base que els plànols estaven en una escala determinada i, mesurant-los 

degudament, s’han obtingut les mides essencials. 

Un altre problema que va sorgir es que en un principi no es tenia gaire coneixement del programa Solid 

Edge, així que es va d’haver emprar un temps considerable a utilitzar el programa correctament.  

Per obtenir els model tridimensionals s’han creat les peces més importants dels models per separat i, un cop 

modelades, s’han ensamblat formant així un conjunt de peces que formaven el model desitjat. S’ha seguit 

aquest procediment tant per els fars com per la “maquinilla” i la barca de bou. 

 



   

 

Un cop modelades totes les peces es procedeix a passar-les al programa 3ds Max per poder aplicar-li les 

textures corresponents. Per poder passar els arxius de Solid Edge al 3ds Max es va d’haver d’utilitzar un altre 

programa per convertir-los, el Rhinoceros 4.0. Amb aquest programa el que es volia aconseguir era passar els 

arxius en format Solid Edge al format del 3ds Max. 

Una vegada que s’han obtingut els models 

tridimensionals en el 3ds Max es procedeix a 

aplicar-li les textures corresponents, per tal de que 

el model sigui lo més semblant al model original. 

Les textures han sigut obtingudes en una pàgina 

web que consisteix en una biblioteca de textures 

completament gratuites.  

 

També es procedeix a la creació de l’entorn utilitzant el mapa topogràfic de la costa del Garraf, que es va 

obtenir en la pàgina web del Institut Cartogràfic de Catalunya. 

 



Un cop obtingut tot l’entorn virtual consistent en els fars i la “maquinilla”, es procedeix a l’animació virtual 

d’aquests, la qual ajuda a comprendre el funcionament de cada un dels models tridimensionals, sobretot el 

del mecanisme d’extracció de barques, d’una manera gràfica, molt més senzilla d’entendre, ja que estan 

elaborats de la manera més simple possible per a que el seu funcionament pugui ser comprés per qualsevol 

persona. 
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