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Resum 

L’objectiu d’aquest treball és el de fer un anàlisis profund i meticulós de la barca “Nica”, la qual és 

propietat de BRICBARCA i està situada en una masia a la població de Cabrera de Mar. Aquest seria 

l’objectiu principal del projecte, junt amb un dimensionament d’un aparell de vela llatina, compost per 

l’arborament i la vela. Com a objectius secundaris estarien el de trobar tots els elements que facin a 

l’embarcació capaç d’obtenir un certificat de navegabilitat i el de la valoració del cost aproximat de portar 

el projecte a la realitat fent una restauració complerta i instal·lant-li un aparell per navegar a vela llatina. 

Els mètodes emprats pel traçat del pla de restauració han sigut el de peça a peça, és a dir, s’ha procedit a 

analitzar individualment cada peça de la barca i segons el seu estat, proposar la solució més òptima. Per 

altra banda, pel dimensionament del aparell, el qual ha estat de vela llatina tradicional, és a dir, el pal 

mestre, l’antena i la vela principal, s’ha procedit a un càlcul analític, extret del llibre “Nuestra Vela Latina”, 

el qual s’adaptava a les condicions de la barca en qüestió. 

El anàlisis tant exterior, com d’estructura interna ha estat completat i els resultats d’aquests anàlisis 

donen com a conclusió que la barca es troba en un estat d’estructura interna prou bo pel temps que porta 

fora del aigua, i no es procedeix a cap reparació greu. Per altra banda, tenim la situació exterior, on la 

coberta de la barca si que es troba en molt mal estat i requereix de molta feina de reparació, junt amb 

algunes traques del casc i el motor, el qual no es pot aprofitar. 

En el dimensionament de l’aparell no hi ha hagut cap problema més enllà de el de la dificultat del 

dimensionament i del dibuix a escala de la barca, el qual ha estat escalada a escala 1/20 per poder fer un 

bon traç de l’arborament i de la superfície vèlica. El resultats han sigut satisfactoris i s’ha pogut adaptar el 

aparell tradicional de vela llatina a la barca “Nica”. 

El resultat del projecte ha estat satisfactori, s’han complert tots els objectius marcats. 

Per finalitzar el treball s’ha fet una valoració econòmica del projecte, i tenint en compte els valors de 

mercat d’una barca semblant amb aparell de vela llatina, s’ha arribat a la conclusió de que si que sortiria 

rentable la restauració complerta de la barca. 

 



Pla de restauració d’una barca “mallorquina” i disseny del seu aparell 
 

 

 

 
8 

Abstract 

The aim of this work is to make a deep and thorough analysis of the boat "Nica", property of BRICBARCA, 

and located in a farmhouse in Cabrera de Mar. This, with the design of the mast and the sail, would be 

the main objective of the project. Also, we have secondary objectives like finding all the elements that 

make the boat able to obtain the certificate of airworthiness and an evaluation of the estimated cost of 

bringing the complete restoration to reality. 

The method used in the restoration plan has been the piece by piece, meaning that the procedure was to 

individually analyze each piece of the boat and according to his status, we proposed the best solution for 

it, either if it is repairable or not. Besides this, the dimensioning of the device, which is a traditional Latin 

sail (the mast and the sail), has proceeded to an analytical calculation, taken from the book "Nuestra Vela 

Latina " which has adapted perfectly to the conditions of our boat. 

The analysis of both, external and internal structure, has been done and the results of these analysis 

concludes that the boat internal structure is good enough, and not any serious repair is needed. On the 

other hand, we have the external situation of the boat, where the deck of the boat is in a very poor 

condition and requires a lot of repairing work, along with some hull issues and the engine, which cannot 

be repaired due to the bad condition of it. 

There has not been any problem with the design of the Latin sail device beyond the difficulty of drawing, 

dimensioning and scaling the boat. The chosen scale for the drawing was 1/20, to make clear all the parts 

of the mast and the sail. All the drawing process has been satisfactory achieved. 

All the targets of the project were reached. 

Finally, a financial evaluation of the project has been done, and considering the market value of a similar 

boat with a Latin sail installed, we concluded that the restoration of the boat is completely worth it. 
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Introducció 

A mitjans del segle passat, passejar per la platja i veure barques navegant a vela llatina no era res estrany, 

en canvi, avui dia és tot el contrari, sort es té de les concentracions de vaixells de vela clàssica que es fan 

a Barcelona i de la gran tradició de la vela llatina a les illes Canàries.   

Tota aquesta nostàlgia, viscuda per boca del meu avi, va arrelar en mi, i un dels motius pels quals estic 

fent aquest treball i estudiant aquesta carrera i no un altre, és la cultura marinera que he viscut des de 

ben petit a casa i sobretot a casa els meus avis paterns. No a tothom li apassiona el mar, però el que és 

un enamorat del mar ho es tota la vida i un exemple molt clar per mi ho era el meu avi, capità de barco, 

mariner i enamorat del mar.  

 

Per aquest rerefons i per una conversa fortuïta amb el meu tutor, es va arribar a aquest projecte d’un pla 

de restauració amb una barca que casualment estava necessitada d’una restauració. 

 

El propòsit principal d’aquest treball és fer una avaluació en profunditat de l’estat tant exterior com 

estructural de la “Nica”, la barca propietat de BRICBARCA, la qual ja porta uns quants anys fora de l’aigua 

i la seva restauració comença a córrer pressa si no es vol que el seu estat empitjori, ja que una barca fora 

de l’aigua i sense estar operativa, es deteriora més ràpidament. A més a més d’aquest pla de restauració, 

es vol proposar un arborament de vela llatina amb el seu dimensionament tant de l’arboradura com de la 

vela. 

 

La principal font d’informació, sobretot pel dimensionament de l’arborament i de la vela ha sigut el llibre 

“Nuestra Vela Latina” de Francisco Oller i Vicente García-Delgado, per dubtes en dimensionament més 

tècnic, s’ha complementat amb el llibre “Principles of Yachts Design” de Lars Larsson.  

Però no han sigut els únics documents consultats, referent a la historia de la vela llatina també s’ha 

consultat “Las artes de la Vela” de Sam Svensson, i per tot altre tipus de dubtes, s’ha cercat via internet, 

des de enciclopèdies nàutiques i articles a catàlegs de productes nàutics. 



Pla de restauració d’una barca “mallorquina” i disseny del seu aparell 
 

 

 

 
16 

  



 Capítol 1. Breu descripció de la Nica i el seu estat. 
 

 

 

 

17 

Capítol 1. Breu descripció de la Nica i el seu 

estat.  

La Nica és un llaüt de 4,7 metres d’eslora i d’uns 1,70 metres de màniga, el qual ha estat rescatat de les 

platges del maresme i el qual s’ha conservat per mantenir-lo en el millor estat possible fins a la seva 

restauració. Els llaüts són ja patrimoni cultural de les costes catalanes i des de temps dels nostres avis 

eren un instrument tant d’oci com de treball. 

 

 

La Nica ha estat traslladada a un mas enmig del poble de Cabrera de Mar, el qual és seu d’una associació 

anomenada BRICBARCA, la qual es dedica a extendre la cultura marina, molts cops ja oblidada, dels pobles 

del maresme. 

Aquest llaüt es troba en un estat bastant avançat de deteriorament i la seva restauració completa será 

costosa i al mateix temps laboriosa. En l’estat en que es troba li manquen moltes parts essencials i moltes 

altres es troben en mal estat. 

 

L’objectiu d’aquest projecte és presentar un pla de restauració complert del llaüt i la proposta d’introduir 

un arbolament de vela llatina amb tots els seus càlculs i diferents possibilitats en l’estructura d’aquest 

arbolament.  

 

A continuació, per començar aquest projecte es presentarà un petit resum del què és la vela llatina, amb 

el principal objectiu d’introduir el tema principal d’aquest projecte, que és un llaüt típic de les costes 

catalanes i que en molts casos presentava vela llatina com a propulsió alternativa. 

Figura 1. Llaüt Nica 
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1.1 Resum històric de la vela llatina.*  

Tot i que el origen de la vela llatina no està del tot clar, tot apunta a que molt probablement, la vela llatina 

l’inventessin un grup de grecs exiliats pel poble romà, el qual s’establiren a la costa oriental del Adriàtic, 

a Liburnia.  

Des de la caiguda de l’imperi romà, on tots els bucs portaven veles quadrades (també anomenades veles 

rodones), fins ben bé finals del segle IX no es va trobar cap dibuix ni text en el qual quedes representat un 

vaixell amb un arborament de vela llatina. A finals del segle IX però, en manuscrits grecs, es trobaren 

representacions en miniatura de bucs amb vela triangular sota una verga inclinada.  

Més endavant es va descobrir, en una necròpolis grega, un dibuix esculpit en una làpida funerària datada 

d’uns 150 anys a.C. el qual confirma el origen bizantí de la vela llatina. 

La vela llatina va néixer abans de la era cristiana, però va ser assimilada per la cultura romana dels pirates 

liburnesos, descendents dels grecs, al segle II a.C. Les embarcacions liburnes es propulsaven principalment 

a rem, muntaven una vela auxiliar en una antena dotada d’una vela triangular envergada a una perxa amb 

una sola escota que es caçava des de coberta. Aquestes embarcacions van ser representades en les 

monedes romanes de l’època.  

Existeix la creença que el poble àrab foren els creadors de la vela llatina, però no més lluny de la realitat, 

es troba que durant el aquesta època, el poble àrab estava tot just en desenvolupament, eren tribus i 

majoritàriament nòmades. No va ser fins mes endavant, després de la vinguda del profeta i la unió del 

poble àrab mitjançant la fe musulmana, que es formaren com a poble. LA seva ubicació geogràfica feia 

que els habitants del nord estiguessin en contacte amb occident i amb les rutes comercials, les quals 

tenien com a únic camí el pas per les seves terres. Amb la decadència del imperi grecoromà, els àrabs 

assimilaren  la tecnologia naval bizantina, de la qual prové la vela llatina, i van ser els que més la utilitzaren 

i els que més la van difondre. 

1.2. El llaüt típic de les costes catalanes.*  

En quasi tots els pobles costers del litoral català existia un mestre d’aixa, i en els pobles més importants, 

les drassanes, que eren tallers fixes en els quals es construïa i reparava amb regularitat barques i velers. 

La majoria de barques del litoral català tenien molts elements en comú, bàsicament compartien 

l’estructura interna, la quilla, les rodes i les contrarodes, les quadernes...  

Els llaüts eren bàsicament una eina de treball, i depenent de la feina a realitzar es desenvolupava un tipus 

específic de barca, es a dir, que depenent del que s’anava a pescar, en quines condicions es trobava la 

mar i quines condicions meteorològiques acostumava a fer durant  la jornada de treball, es construïa la 

barca per aquell propòsit en específic. 

 

 
 
 
 
* (Oller i García-Delgado 2006)[1], (Svensson 1983)[3], (Kipping i Riudavets 1860)[5]  
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Capítol 2. Pla de restauració 

La Nica és una barca de construcció en fusta la qual està feta seguint el mètode tradicional de construcció 

en enramada, és a dir, tenint la quilla com a base i les quadernes com a costelles, amb el posterior 

calafatejat de les taules del casc. L’estat de la Nica, excepte per la coberta i el motor, es bastant bo, i no 

presenta danys estructurals greus. 

2.1. El Buc 

2.1.1. Quilla 

La quilla actual es troba en bon estat, feta d’una sola peça i amb unes mesures de: 

Secció  0,17 m x 0,06 m 

Longitud  Uns 3,70 metres aproximadament. 

Unida al codast i la roda pel raig de júpiter i empernada amb plaques i perns d’acer inoxidable. 

I empernada també al llarg de l’eslora a les quadernes (específicament als medissos).  

2.1.2. Paramola 

És la base on s’asseu el peu d’un arbre i pot estar fet d’una peça de fusta o varies. Situada sobre la 

sobrequilla habitualment o sobre una paramola feta a mida com la que mostra la Nica. (Glossari de termes 

nàutics, 2010)[8].  

En la Nica, existeixen dues paramoles, una feta en una mena de sobrequilla, que es mes petita i 

segurament pensada per sostenir un pal que desplegava una vela per fer ombra i que en cap cas estava 

pensada per suportar un arborament mes gros destinat a objectius propulsors. Per altre banda hi ha una 

altre paramola, la qual ha sigut instal·lada posteriorment (veure Figura 2), feta d’una taula de fusta i acer, 

la qual es veu mes adequada per sostenir un arborament de vela llatina. 

 

Mides de la paramola: 

Amb forma trapezoïdal, té dos trapezis, un dins 

l’altre, sent el primer de fusta i el interior 

d’acer.  

El exterior mesura 0,43 m als laterals i 0,68 m i 

0,55 m la base inferior i superior. 

El interior mesura 0,22 m als laterals i 0,43 m i 

0,40 m la base inferior i superior. 

Figura 2. Paramola destinada a un arborament propulsor 
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Tot i així, seguint el consell del autor del llibre, es proposarà un dimensionament i la fabricació d’una nova 

paramola adaptada perfectament al arborament que es proposa posteriorment en aquest treball. 

2.1.3. Dorment 

El dorment es un element de reforç estructural, tant per la coberta com longitudinalment per la barca, on 

a més a més van encaixats els baus (Glossari de termes nàutics, 2010)[8]. Els dos dorments a banda i banda 

de l’embarcació es troben en bon estat, tot i que potser s’hauran de treure intentant no fer-los mal bé, 

per reparacions en baus, estameneres o pel mal estat en que es troba el trancanell. 

 

 

 

 

Mides dels dorments: 

Secció  0,11 m x 0,02 m 

Longitud  4,60 metres aproximadament. 

 

2.1.4. Serretes (Palmejar) 

Són elements de reforç longitudinal que van empernats a les quadernes a l’interior de la barca (Oller i 

García-Delgado 2006)[1]. En el cas de la Nica, són 4 llistons empernats a la quaderna mestra fent cunya 

(veure Figura 4), també subjectes a la bancada del motor, reforçant així la fixació d’aquest mateix a la 

barca. També falquen la paramola, la que possiblement fos utilitzada per navegar a vela, així el 

arborament queda més subjecte i el esforç que provoca el pal queda repartit en l’esquelet de la barca.  

 

 

 

 

 

 

 

Mides de les Serretes: 

Secció  0,03 m x 0,05 m 

Longitud  1,20 metres aproximadament. 

Figura 4. Serretes en cunya 

Figura 3. Dorment 
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2.1.5. Quadernes 

Les quadernes estan formades per l’estamenera i el medis (veure Figura 5), i en general es troben en bon 

estat. S’hauran de revisar alguns trams de quaderna per si s’haguessin de sanejar.  

Estan fetes de peces de 0,03 m d’espessor i d’ample entre uns 0,03 m a 0,08 m d’ample, lògicament amb 

petites variacions. La llargada de les quadernes són òbviament tant variables com es pot pensar, depenent 

de la secció de la barca en que ens trobem, seran més o menys llargues.  

La clara és gairebé sempre d’uns 0,20 metres aproximadament. 

El número total de quadernes és de 16. 

 

 

 

Figura 6. Quadernes de la Nica 

Figura 5. Esquema d'una quaderna – Font. (Oller i García-

Delgado 2006)[1]  
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A proa i a popa de l’embarcació es troben les astes, que són peces disposades als extrems del buc d'un 

vaixell, no unida a la varenga, que substitueix la quaderna. A proa l’asta sobresurt de la coberta, l’únic 

motiu aparent és el estètic. 

 

2.1.6. Folre exterior 

Format per taules d’amplada variable, d’entre uns 0,09 m a 0,12 m i amb un gruix d’uns 0,02 metres 

aproximadament. 

Repassant el folre, s’ha vist que hi ha algunes traques que estan separades, per tant, caldrà rascar la 

pintura, canviar algun tram i realitzar les feines de calafat, polit, massillat i pintat per deixar el folre 

exterior en bon estat. Tot i així, l’estat general del folre exterior és força bo (veure Figura 8). 

 

Figura 7. Asta i contraroda de proa 

Figura 8. Folre exterior Nica 
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2.1.7. Roda 

La longitud total de la roda (contant el mascaró de proa), és de uns 1,70 metres, amb una secció de 0,09 

m x 0,03 m. La roda va empernada a la contraroda amb perns d’acer inoxidable de 8 - 10 mm de diàmetre. 

2.1.8. Contraroda 

La longitud total de la contraroda és, aproximadament de 0,80 m, amb una secció màxima d’uns 0,08 m x 

0,02 m, una mica més afinada a la part superior (veure Figura 7). Es troba empernada a la roda, tal i com 

hem dit al apartat anterior, i es troba en bon estat. 

2.1.9. Codast o roda de popa 

La longitud del codast és d’uns 1,15 metres, amb una secció de 0,09 m x 0,03 m. El codast va empernat a 

la seva contraroda amb perns d’acer inoxidable iguals que els de la roda de proa. Com a mesura 

preventiva, ja que s’ha de fer la instal·lació d’un inversor nou, es substituirà la botzina de l’hèlix per una 

de nova per evitar possibles problemes futurs. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Roda empernada amb placa 

d'acer a la quilla 
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2.2. La coberta 

La coberta de la Nica es troba en molt mal estat, sobretot pel deteriorament produït per la mala 

conservació del antic propietari, el qual va deixar a la intempèrie, exposant-la així al sol i a les humitats. 

El trancanell, sens dubte, és el que està en pitjor estat, es troba trencat per varis llocs i es pot veure com 

la fusta està en un estat avançat de descomposició. A més a més, les braçoles de coberta es troben també 

en mal estat, estan trencades per la juntura i degut al mal estat de la coberta, s’ha desclavat i la seva 

subjecció a la coberta no és gens bona. 

Degut a que presenta greus desperfectes, és necessari la reconstrucció complerta de la coberta amb previ 

desballestament de l’antiga coberta. 

Elements a reconstruir: 

2.2.1. Baus 

Els baus són les bigues que suporten la coberta i li donen la forma arrodonida que permet el desguàs 

d’aigua. Aquesta curvatura és anomenada brusca i, en la Nica, en el seu punt màxim és d’uns 0.12 metres 

aproximadament. També existeixen els mitjos baus, que són els que van en els espais on hi ha una 

enfogonament. (Oller i García-Delgado 2006)[1], (Glossari de termes nàutics, 2010)[8]. 

El número total de baus i mitjos baus es de 24 calculats a partir d’una clara entre aquests de 0,10 metres 

aproximadament.  

2.2.2. Braçoles 

Les braçoles són les parets perimetrals que envolten la boca de la escotilla de la bodega d’una embarcació. 

Existeixen 3 accessos, un a proa, un a popa i un de més gran al centre, en el qual hi va la bancada i el 

motor i la qual està subjecte amb 2 puntals de bodega que ajuden a suportar la coberta, ja que l’escotilla 

del centre és molt gran i els mitjos baus no són capaços d’aguantar el pes d’una o varies persones per si 

sols.  

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Accés central, motor i eix 
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Les braçoles es troben en mal estat, tot i que les de proa i popa estan prou bé, faltaria reclavar-les 

adequadament. La braçola del centre en canvi, està en molt mal estat, el balou que tanca per dalt s’ha de 

reparar o canviar, ja que les juntes d’acer estan trencades i la braçola en sí està partida per la meitat en 

un dels laterals. 

 

 

· Braçola de proa (veure Figura 12): 

Mides: Secció  0,02 m ; longitud  0,48 m x 0,53 m ; Amplada  depèn de brusca (0,10 m  0,12 m). 

· Braçola de popa (veure Figura 11): 

Mides: Secció  0,02 m ; longitud  0,35 m x 0,46 m ; Amplada  uns 0,07 m aproximadament 

2.2.3. Enfogonament 

L’enfogonament és la obertura feta a coberta per la disposició del pal principal del arborament. Aquest 

enfogonament es troba en mal estat i ha de ser reconstruït, tant l’obertura com la braçola que el recobreix 

perimetralment. Les mides actuals són, un diàmetre exterior de 0,20 m i diàmetre interior de 0,10 m. 

 

 

 

 

 

 

*Aquest enfogonament està pensat per un pal el qual no anava 

destinat per navegar i ja que s’ha d’aixecar tota la coberta perquè 

es troba en mal estat, es proposen unes mides del nou 

enfogonament. Estan detallades al apartat on es calcula el aparell 

de vela llatina que se li proposa instal·lar a la Nica. 

Figura 11. Accés popa Figura 12. Accés proa 

Figura 13. Enfogonament de coberta 
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2.2.4. Puntal de bodega 

Són columnes que ajuden a suportar verticalment la coberta, en el cas de la Nica són 2 i es troben a 0,5 m 

a popa de la quaderna mestra, un a babord i l’altre a estribord. Es troben encaixats entre l’estamenera i 

el medis per la part inferior i a l’escotilla i a la braçola per la part superior, clavant-se així amb claus al mig 

bau contigu. 

Només roman un dels 2 puntals, el d’estribord, el qual es troba en bon estat, per tant, només caldrà refer  

el de babord. Mides dels puntals: 

Longitud  0,48 m 

Secció  0,045 m x 0,03 m 

2.2.5. Folre de coberta 

La coberta té aproximadament uns 31 metres lineals, però cal tenir en compte que una part del total no 

és estrictament coberta, ja que correspon a les escotilles i enfogonaments  de les diferents obertures fetes 

en aquesta. Aquesta superfície de enfogonaments i obertures és d’uns 11 metres lineals, per tant, ens 

queda una coberta d’uns 20 metres lineals nets. 

La secció dels taulons es variant, oscil·len entre els 0,02 m i els 0,03 m. Els que es troben en linea de cruixia 

tindran una secció superior. L’amplada dels taulons també varia, però no depèn del tram on es troben 

sinó que són tan diversos per adaptar-se a la forma de la coberta que es canviant; aquests oscil·len entre 

els 0,10 m i els 0,12 m aproximadament. Cada taula va col·locada en sentit longitudinal amb unions testa. 

La coberta s’ha de reconstruir per complert degut al seu mal estat, començant pel seu trancanell, el qual 

està en un estat bastant avançat de deteriorament i el mal estat general dels taulons (fusta podrida). 

També s’han de reparar la tapa de del dipòsit del combustible, situada a proa, la qual presenta algun 

desperfecte. A popa es troba també en mal estat la bussarda o jaient de l’encaix de les dues amures, el 

qual està clavat al codast.  

Figura 14. Puntal de bodega 



 Capítol 2. Pla de restauració 
 

 

 

 

27 

 2.2.6. Trancanell 

El trancanell és una peça fonamental quan parlem de reforç longitudinal de la coberta. És una sèrie de 

peces de fusta que de proa a popa, i per ambdues bandes, uneixen els caps dels baus amb les quadernes. 

És també on s’encaixen els barraganets que suporten l’orla, que per encabir-los s’ha de tallar el trancanell 

a mida dels barraganets. 

 

En el cas de la Nica, és un trancanell simple de longitud de 4,50 metres aproximada i una secció de 0,10 

m x 0,025 m. És el que sens dubte, es troba en més mal estat de la barca quan parlem de parts estructurals. 

S’haurà de substituir per complert ja que presenta trossos totalment trencats i la fusta en general es troba 

en un estat de putrefacció avançat, el qual es pot trencar molt fàcilment. 

Figura 15. Esquema general d'una barca – Font. (Miguélez 2014)[16]  

Figura 16. Trancanell i manegueta 
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2.2.7. Cornamuses i maneguetes  

Es disposen de 4 cornamuses fetes aprofitant els barraganets, 2 a proa i 2 a popa. Més endavant, quan es 

parli del sistema d’arborament es proposaran modificacions o no, de la situació d’aquestes.  

(veure Figura 16). 

 

2.3.Amurada o orla 

L’amurada en general es troba en bon estat i requereix de petites reconstruccions. Els elements a treballar 

són els següents: 

2.3.1. Barraganets 

Són 14 per banda i van encaixats al trancanell i la clara entre barraganets és de 0,25 m aproximadament.  

Les mides d’aquests són: 

Longitud  0,45 m 

Secció  0,04 m x 0,03 m 

(veure Figura 17). 

 

2.3.2. Folre d’amurada 

Va clavat sobre els barraganets i tanquen la coberta amb el folre del casc. A més a més, aquest folre no 

cal calafatar-lo com el folre del casc ja que no tindrà cap mena de contacte amb l’aigua. La primera taula 

que toca el trancanell, està dotada d’uns forats anomenats embornals, els quals son els encarregats de 

desguassar tota l’aigua que entri a coberta gracies a la curvatura d’aquesta mateixa. 

 

2.3.3. Regala 

La regala o tapa de regala es troba a la part superior de l’amurada i és la peça que tanca aquesta per dalt, 

amb una longitud de uns 5 metres aproximadament i una secció de 0,05 m x 0,02 m, amb els cantons 

arrodonits. 
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2.3.4. Escalemera 

Són dues peces de fusta que es troben a l’alçada de la quaderna mestra i estan destinades a subjectar 

l’escalem, que és on es recolza el rem en cas de necessitat de remar. S’hauran de substituir les dues, ja 

que es troben en mal estat, principalment la fusta esta podrida i es trenca amb facilitat. (veure Figura 17). 

 

 

  

Figura 17. Escalamera i barraganets 
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Capítol 3. Equip propulsor 

3.1. Motor 

Degut al mal estat general del motor que incorpora la Nica, i degut a que el motor és bastant antic, i 

valorant que seria costós trobar recanvis originals o adaptar els nous recanvis al motor en qüestió, s’ha 

decidit instal·lar-li un de nou o semi-nou.  

El motor actual, es troba en un estat avançat d’oxidació, i tot i que sembla que per dins es trobi en un 

estat prou decent, les corretges, la corona dentada, els silentblocks, l’injector i altres peces, es troben 

molt oxidades. També sembla que li falti alguna peça o part de la culata i els filtres no estan tampoc en 

massa bon estat.  

A partir d’una avaluació exterior, sense obrir el motor, i amb una opinió externa del grup d’especialistes 

mecànics de l’associació BRICBARCA, s’ha arribat a la conclusió que no val la pena intentar restaurar-lo, ja 

que seria igual o més costos i laboriós que instal·lar-li un de nou, i a mes amb els inconvenients que té un 

motor antic.  

A partir d’aquí, es presenten dues opcions alternatives. La primera seria posar un motor completament 

nou, amb la conseqüent adaptació a la barca i l’altre, buscar un de segona mà el qual encaixi més bé o 

estigui ja més preparat per una barca semblant. De qualsevol de les dues maneres, el model de motor 

proposat és un Solé Diesel, un Mini 17 el qual desenvolupa uns 16 CV.  

El motor proposat té unes mides diferents al actual, per lo que se li haurà de fer una adaptació a la barca, 

amb una bancada de motor nova i un nou eix. La botzina també s’hauria de revisar, ja que presenta un 

estat exterior força oxidat, per tant és recomanable veure si es troba en bon estat pel bon funcionament 

del nou motor instal·lat i de la estanqueïtat de l’embarcació. 

Les mides del motor queden reflectides en la Figura 18.  

Figura 18. Mides motor Mini 17 – Font. (Solé Diesel)[15] 
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Les característiques generals del motor són: 

Com es pot veure a la Figura 18, La bancada del motor està a 0,210 metres de cruixia a cada banda del 

motor, això significa que la bancada s’haurà de fer nova, ja que no coincideix del tot amb la bancada que 

hi ha actualment instal·lada. Estarà feta d’acer i de fusta rígida, amb els reforços que facin falta.  

El motor està situat lleugerament a popa de l’embarcació, és a dir, no està situat geomètricament en la 

meitat del motor amb la quaderna mestra, sinó que està situat lleugerament a popa per compensar el pes 

del motor, ja que el motor té més massa a proa que a popa. Tot i així, en el croquis de dimensionament 

de l’arborament i les veles, està situada la posició proposada del motor. 

El motor incorpora accessoris com són els silentblocks, que són blocs fets de cautxú que permeten 

absorbir les vibracions i possibles impactes que involucrin els components mecànics o l’estructura del 

motor (en la Figura 18 es poden veure on van situats i també que són les peces que estan en contacte 

amb la bancada). També incorpora el panell de instruments, el qual consta d’un tacòmetre amb compte 

hores, un indicador de temperatura del refrigerant, una alarma de la bateria, una alarma d’alta 

temperatura del refrigerant, una altre de baixa pressió del oli i una clau de 5 posicions per engegar la 

barca i comprovar bateries. 

El que si que s’hauria de fer es una instal·lació d’escapaments nova, adequada al nou motor instal·lat i que 

sortirà per una de les aletes de l’embarcació, a l’alçada de la línia de flotació. També s’hauria de 

subministrar i muntar un eix transmissor nou i una botzina nova adaptades al nou motor. 

 

Figura 19. Característiques generals Mini-17 - Font. (Solé Diesel)[15]  
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3.2. Hèlix i inversor 

Pel que fa l’hèlix, s’ha decidit mantenir la que actualment està instal·lada. El que sí que s’haurà de fer és 

feina de llimat i polit de l’hèlix degut al seu ús i al haver estat tant de temps fora de l’aigua sense funcionar. 

L’hèlix actual és una hèlix de 3 pales, feta de bronze naval, i degut a que el motor que portava tenia un 

rendiment semblant al proposat, s’ha assumit que s’adaptarà prou bé al nou motor instal·lat. El que si que 

s’haurà de canviar és el inversor, ja que no se sap quin porta i no està visible; i ja que es canvia el motor 

també es canviarà el inversor. En la fitxa tècnica del Mini-17, ens donen uns quants a escollir, i pel que 

s’ha trobat i pel que ens interessa, s’ha escollit el inversor TMC - 40P, el qual té una inclinació del eix de 

0º i una sortida dextrogira, lo qual ja ens va bé, ja que el motor Mini-17 té una sortida de l’eix levogira i la 

nostre hèlix es dextrogira. 

Fitxa tècnica del inversor: 

Figura 21. Fitxa tècnica del inversor TMC - 40P - Font. (Solé Diesel)[15]  

Figura 20. Esquema del inversor TMC - 40P - Font. (Solé Diesel)[15]  
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3.4. Bateria 

La bateria haurà de ser nova ja que no en presenta cap la Nica. L’alternador del motor dóna un voltatge 

de 12V així que la bateria serà de 12V i d’un amperatge suficient com per poder intentar arrencar el motor 

durant uns 20 minuts sense que es descarregui per complert. 

La bateria escollida és una de 12V i 42Ah, la qual ha estat escollida ja que té unes dimensions adequades 

i compleix amb els 12V que l’alternador del motor proposat (Solé Diesel Mini – 17) pot aportar a la bateria. 

A part aquesta bateria disposa d’un certificat marítim de la DNV (MARINE CERTIFIED BATTERIES) el qual 

dóna confiança i fiabilitat de que la bateria aguantarà les condicions de vibració i del medi marítim el qual 

com bé tothom sap, és un ambient dur i de fàcil deteriorament. 

Dimensions i capacitat de la bateria: 

- Longitud: 230 mm 

- Amplitud: 173 mm 

- Altura: 206 mm 

- Capacitat en C20: 42Ah 

 

* Per tant, 42Ah / 20 h = 2,1 A durant 20 hores (règim de descarrega); per tant el consum total en   

les 20h serà de 2,1Ah x 12V = 25,2Wh. És a dir, un total d’energia de 0,504 KWh. 

 

Caldrà fer una instal·lació elèctrica de 12V, amb materials homologats. Serà un esquema bàsic de línies 

elèctriques des de la bateria fins al motor i altres consumidors.  

  

Figura 22. Bateria Exide proposada. - Font. (todobaterias)[18]  
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Capítol 4. Arborament i sistema vèlic 

Per la Nica s’ha triat un arborament simple, amb un pal mestre i l’antena del pal, que està formada pel 

car i la pena. Tant el pal mestre com el car i la pena seran peces senceres d’un sol tronc, amb secció circular 

variable segons les indicacions que més endavant es senyalaran. Estaran fetes de fust de pi pinyoner, 

protegits amb diverses capes d’oli o altre tipus de protecció com podria ser vernís.  

Abans de començar amb el càlcul de les dimensions de l’arborament i de la vela, necessitem saber els 

centres geomètrics de la barca, els quals són el centre de gravetat, el centre de carena i el centre de deriva 

lateral per així poder dimensionar correctament el sistema vèlic i per conseqüència el arborament. 

* Tots els càlculs i explicacions tècniques d’aquest apartat són tretes del llibre “Nuestra Vela Latina” (Oller 

i García-Delgado 2006)[1], el qual ens ha proporcionat una manera més directe i focalitzada de dimensionar 

una vela llatina amb el seu aparell corresponent. 

4.1. Centre de deriva lateral  

Per calcular el centre de deriva lateral es començarà fent un croquis del perfil de la barca. En aquest cas 

s’ha utilitzat una escala de 1/20 ja que permet treballar amb comoditat amb les mesures de la barca i les 

proporcions dibuixades. 

Existeixen varis mètodes per saber el centre de deriva lateral d’una barca, des d’un mètode pràctic, el 

qual es fa una reproducció de la barca a escala i es deixa surar per així localitzar-lo fins a un mètode del 

càlcul pel qual s’ha optat ja que es localitzarà de forma mes exacte i precisa. Dins del mètode de càlcul del 

centre de deriva lateral hi ha dues formes per trobar-lo, per moments d’inèrcia o resolvent una equació 

de segon grau, es procedirà segons el mètode de moments d’inèrcia. 

Després de presentar els possibles mètodes de cerca, finalment comencem amb el càlcul. Primerament 

es dibuixarà un croquis a escala 1/20 i es calcularà la superfície de l’obra viva del timó (S1), el qual 

s’assimilarà a un rectangle i de l’obra viva del casc (S2), el qual s’assimilarà a un trapezi . Seguidament es 

traçarà el centre geomètric de les dues superfícies (Cg1) i (Cg2). 

 

Fórmules corresponents a S1 i S2: 

 

 

 

𝑆2 =
𝐹 + 𝑄

2 ∗ 𝐶
=  8 𝑐𝑚2 (1) 

𝑆1 = 𝐵 ∗ ℎ = 4,5 𝑐𝑚2 (2) 
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Coneixen així els centres geomètrics i les superfícies del casc i el timó (mesurats en centímetres que 

posteriorment transformarem a metres i a escala real), traçarem una línia recta entre els 2 centres 

geomètrics. Es traçarà seguidament una recta de referència paral·lela a la línia de flotació i mesurarem la 

distancia entre Cg1 i Cg2 en les perpendiculars de la recta traçada, distancies que nombrarem d1 i d2. 

 

𝑑1 = 8,4 𝑐𝑚 

𝑑2 = 8,7 𝑐𝑚 

 

Seguidament aplicant la fórmula (3) calcularem D, que és la distancia a la que es troba el centre geomètric 

de la recta de referencia traçada anteriorment. 

 

𝐷 =
(𝑆1 ∗ 𝑑1) + (𝑆2 ∗ 𝑑2)

(𝑆1 + S2)
= 8,59 𝑐𝑚 (3) 

 

Traçant una perpendicular a la recta de referencia de 8,59 cm i seguidament una paral·lela a aquesta 

mateixa recta de referencia fins a arribar a la recta que uneix Cg1 i Cg2 trobarem la distancia a la qual es 

troba el centre de deriva lateral respecte a la quaderna mestra. La distancia a la quaderna mestra és d’uns 

2,2 cm en el dibuix que traduïts a escala real i passats a metres dóna una distancia d’uns 0,4 metres 

aproximadament a popa de la quaderna mestra. 

 

Centre de deriva lateral  0,4 metres a popa de la quaderna mestra. 

 

Un esquema explicatiu del procés seria el de la Figura 23. 

Figura 23. Esquema del centre de deriva lateral. - Font. (Oller i García-Delgado 2006)[1]  
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A continuació es presenta el croquis utilitzat en format de foto i també adjunt al final del treball per si es 

vol veure en més detall. 

 

  

 

 

 

4.2. Centre de gravetat i centre de carena 

El centre de carena per definició és el centre de gravetat de l’aigua desplaçada i per aquest motiu es 

variable depenent del moviment de la barca respecte les onades (Mandelli 1986 ; Díaz Fernández 1972)[19]. 

Pels llaguts de les costes catalanes i amb formes de la obra viva semblants podem estimar on esta el centre 

de carena i el centre de gravetat d’una barca com la Nica. La Nica és una barca que va néixer ja 

motoritzada, és a dir, que les formes del casc són ja les pertinents a una barca motoritzada, més ample 

de popa que de proa. El centre de carena en aquests casos està situat a popa de la quaderna mestra, a 

2/3 de la clara. Que traduït a metres això són uns 0,13 metres a popa de la quaderna mestra. 

 

Centre de carena  0,13 metres a popa de la quaderna mestra.  

Figura 24. Càlcul centre de deriva lateral. 
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Conseqüentment trobant el centre de carena, ja tenim situat horitzontalment el centre de gravetat, el 

qual nomes ens falta aproximar la seva posició vertical respecte el centre de carena. Per fer-ho hem 

utilitzat la fórmula (4) la qual ens permet calcular la posició en la qual es troba verticalment el centre de 

gravetat. Pel desenvolupament d’aquesta, s’ha tingut en compte el pes i les dimensions de només dues 

parts de l’embarcació, el desplaçament en rosca del casc (sense el motor) i el motor, ja que són els 

principals fonts de pes en la barca. La fórmula utilitzada és la següent: 

 

 

A partir d’aquesta fórmula s’ha definit (W1), la qual serà el pes del casc (el qual hem aproximat a uns 550 

kg) i (W2) que serà el pes del motor (el qual, segons especificacions tècniques, pesa uns 90 kg). Per altre 

banda, y1 i y2 els trobarem de forma senzilla, ja que en el cas del casc, les seves formes són simètriques i 

per tant es podrà trobar la distancia trobant el centre geomètric, el qual ja es sap gràcies a l’apartat 

anterior, el qual trobem el centre de deriva lateral. En el cas del motor situarem la seva posició vertical 

del centre, al centre geomètric ja que assumim que té una densitat homogènia.  

Per tant: 

- W1 = 550 kg  

- W2 = 90 kg 

- y1 = 0,45 m 

- y2 = 0,42 m 

 

Centre de gravetat  A la mateixa horitzontal que el centre de carena, però a 0,44 metres respecte la 

quilla. 

  

ȳ =
𝑊1 ∗ 𝑦1 + 𝑊2 ∗ 𝑦2 + ⋯ + 𝑊𝑛 ∗ 𝑦𝑛

𝑊1 + 𝑊2 + ⋯ + 𝑊𝑛

 (4) 

ȳ =
550 ∗ 0,45 + 90 ∗ 0,42

550 + 90
= 0,44 𝑚 (5) 
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4.3. Traçat del croquis, centre vèlic i superfície vèlica 

Per començar definirem que és el centre vèlic d’una vela.  El centre vèlic és simplement el centre 

geomètric del triangle format pels tres costats de la nostre vela llatina, i és el punt d’aplicació de la força 

provinent del vent en la nostra vela. 

Per poder començar el dimensionament de la vela, s’haurà de fer un croquis de la barca com el que s’ha 

fet per trobar el centre de deriva lateral. Aquest cop però per ser del tot precisos en el dimensionament, 

s’utilitzarà paper mil·limetrat. Per fer aquest croquis necessitarem les següents mesures de la barca: 

- La eslora entre perpendiculars (Epp), que és la distancia entre les verticals de proa i de popa 

referida a la línia de flotació, descomptant tant la roda com el codast. 

- La màniga mesurada a la quaderna mestra. 

- El puntal també mesurat a la quaderna mestra. 

- L’altura de la roda i el codast a l’alçada de la tapa de regala. 

- L’altura de la groera, que és l’escotadura feta al codast per caçar l’escota de la nostra vela. 

- La clara entre quadernes. 

- El calat del casc a proa i a popa. 

El croquis s’ha fet a una escala de 1/20 ja que permetia una bona observació, i s’ha cobert un full DIN A3 

el qual ha estat escanejat i s’incorporarà en aquest treball mitjançant captures parcials i adjuntant-lo al 

final de l’explicació en format pdf. 

4.3.1. Puny de car 

La posició del puny de car és el punt de partida per tot el càlcul de les proporcions de la vela, aquest a 

més a més, determina les condicions marineres de la embarcació. La posició del puny de car de la vela és 

fixe per qualsevol tipus de vela i per determinar-la només ens fa falta situar el vèrtex a uns 2,5 cm per 

sobre de la regala a proa i que sobresurti un 2,5% de la eslora entre perpendiculars de la perpendicular 

de proa. 

 

Figura 25. Esquema de la posició del puny de car. - Font. (Oller i García-Delgado 2006)[1]  
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En el nostre cas estarà situada a 1,08 metres sobre la quilla i a uns 0,16 metres respecte la perpendicular 

de proa. 

4.3.2. Puny de escota i pujament 

Un cop es tingui la posició del puny de car es podrà traçar la altura de en la qual es situarà el puny d’escota, 

sent així 1,02 vegades l’altura del puny de car. D’aquesta manera podrem traçar una recta la qual ens 

definirà l’altura del puny d’escota per qualsevol vela. 

Una vegada ja es coneix  la posició exacte del puny de car i de l’altura que ha d’estar el puny d’escota, 

estem preparats per definir la posició de la base del nostre triangle vèlic, el pujament. Per calcular la 

longitud del pujament utilitzarem la següent equació: 

On “F” és el factor de la vela que li volem instal·lar, que per una vela d’estiu com la que s’instal·larà és un 

97,85 % de la Epp, per tant “F” serà 0,9785. Fent el càlcul trobarem que amb una Epp de 4,44 metres com 

la de la Nica, la longitud del pujament per una vela d’estiu serà de 4,34 metres. 

 

Longitud del pujament per una vela d’estiu  4,34 metres. 

 

Si volguéssim instal·lar una vela bastarda o una vela d’hivern, els factors “F” serien els següents: 

 

- Vela bastarda  F = 0,9739 

 

- Vela d’hivern  F =0,9687 

 

𝑃𝑢𝑗𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 = 𝐸𝑝𝑝 ∗ "𝐹" (6) 

Figura 26. Posició puny de car de la Nica. 
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Tot i així per saber la seva posició exacte respecte d’una recta de referència com la línia de flotació, 

traçarem un sistema de coordenades on l’eix de les “X” correspondrà a la línia de flotació del casc i l’eix 

de les “Y” partint de la línia de flotació passarà pel puny de car, en el qual a partir d’ell es marcarà la 

longitud del gràtil i els 2/5 del gràtil, el qual es calcularà amb la següent fórmula: 

On “G” es troba seguint una taula que relaciona el valor de Eslora/Màniga de l’embarcació, en aquest cas 

de la Nica que és d’uns 3,50, lo qual queda més a prop d’un valor “G” de 1,50. Per tant ens surt un gràtil 

teòric de: 

 

 

Sent així els 2/5 del gràtil uns 2,66 metres aproximadament. Des d’aquest punt i amb centre a l’altura del 

puny de car, traçarem un arc de circumferència positiu.  

Sobre l’eix de les X, és a dir, sobre la línia de flotació, marcarem una distancia del 102,5% de la Epp i des 

d’aquest punt una vertical sobre la qual marcarem l’altura on està situada la groera del codast. Des 

d’aquest punt traçarem una recta tangent a l’arc traçat anteriorment, la qual es creuarà amb la recta 

dibuixada anteriorment i la qual ens donarà la longitud del pujament. Sobre el paper quedaria un traçat 

com el següent: 

𝐺𝑟à𝑡𝑖𝑙 𝑡𝑒ò𝑟𝑖𝑐 = 𝐸𝑝𝑝 ∗ 𝐺 (7) 

𝐺𝑟à𝑡𝑖𝑙 𝑡𝑒ò𝑟𝑖𝑐 = 4,44 ∗ 1,5 = 6,66 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒𝑠 

Figura 27. Esquema de càlcul del pujament. - Font. (Oller i 

García-Delgado 2006)[1]  
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4.3.4. La baluma, el centre vèlic i la superfície vèlica 

De la longitud de la baluma dependrà la posició del centre vèlic de la nostra vela, i aquesta baluma la 

calcularem utilitzant una fórmula i uns valors donats per una taula que s’adjuntarà a continuació. 

Fórmula per calcular la longitud de la baluma: 

 

On “B” es un valor el qual s’haurà d’anar temptejant segons com ens situí la projecció del centre vèlic a la 

línia de flotació respecte el centre de deriva lateral, el qual hauria d’estar entre un 6% i un 7% del Epp a 

popa de la projecció, i respecte el centre de carena, el qual hauria d’estar situat entre un 0,5% i un 1,5% 

de la Epp a proa de la projecció del centre vèlic a la línia de flotació.  

 

El autor del llibre ens recomana un ventall més petit, el qual està ombrejat en la Figura 28, i després 

d’unes quantes iteracions amb el càlcul de la longitud de la baluma hem trobat que el valor òptim del 

coeficient “B” per la Nica és de 2,2. Tant és així que el valor de “B” ens situa el centre vèlic a 1% de la Epp 

a popa del centre de carena i a un 6,55% de la Epp a proa del centre de deriva lateral. 

o A partir d’aquest valor de “B” s’ha arribat a una longitud de baluma d’un 6,11 metres 

aproximadament. 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑙𝑢𝑚𝑎 = 𝐿𝑜𝑛𝑔. 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟à𝑡𝑖𝑙 − (
𝐿𝑜𝑛𝑔. 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟à𝑡𝑖𝑙 ∗ 𝐵

27
) (8) 

Figura 28. Coeficient "B" per el dimensionament de la 

baluma- - Font. (Oller i García-Delgado)[1]  
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Un cop sabem la longitud de la baluma procedim a traçar tant el gràtil com la baluma en les verticals de 

referència, les quals passen pel puny de car i pel puny d’escota respectivament. 

Un cop senyalada la distancia del gràtil i de la baluma, es passa a traspassar-los amb l’ajuda d’un compàs, 

trobant així la intersecció d’aquest dos punts el qual donarà com a resultat la situació del puny de pena i 

així completant finalment el triangle vèlic teòric. Es pot veure el resultat en la següent figura: 

 

 

 

Figura 29. Superfície vèlica teòrica de la Nica. 
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Seguidament, per aconseguir el centre vèlic l’únic que s’ha hagut de fer han sigut les mediatrius dels 3 

costats del triangle per així poder traçar una vertical de referencia, la qual servirà per saber si el centre 

vèlic trobat entra dins dels paràmetres que anteriorment s’han anomenat sobre les distancies a proa i a 

popa relatives a la projecció del centre vèlic a la línia de flotació. 

El croquis que a continuació s’adjuntarà, mostra el centre vèlic que s’ha trobat i la seva projecció. 

Amb aquest últim pas ja s’està a les portes de saber la superfície vèlica teòrica de la Nica, la qual es 

calcularà amb la equació (9) per triangles amb els 3 costats diferents entre ells. 

On “s” és el semi-perímetre, el qual es calcula dividint el perímetre del triangle entre 2, i “a”, “b” i “c” són 

els costats del nostre triangle. Donant com a resultat: 

𝐴 = √𝑠 ∗ (𝑠 − 𝑎) ∗ (𝑠 − 𝑏) ∗ (𝑠 − 𝑐) (9) 

𝐴 = √8,56 ∗ (8,56 − 6,11) ∗ (8,56 − 4,34) ∗ (8,56 − 6,66) = 12,96 𝑚2 

Figura 30. Centre vèlic i projecció d'aquest. 
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Per tant la superfície vèlica que instal·larem a la Nica serà d’uns 12,96 m2, els quals podem aproximar a 

13 m2, ja que hem de tenir en compte que la vela llatina té l’antena, la qual és corba i no s’ha tingut en 

compte (en el pròxim apartat se’n parlarà de l’antena i la fletxa). 

Aquests 13 m2 de superfície vèlica els podem comparar amb una taula orientativa que el llibre ens facilita 

per saber si el càlcul ha estat dintre dels barems adequats. 

Com es pot observar, la superfície vèlica trobada anteriorment entra dins dels barems, ja que segons 

aquesta taula, la Nica estaria entre la primera i la segona situació, és a dir, entre 4 i 5 metres d’eslora, lo 

qual dóna a una superfície vèlica d’entre uns 10 a 15,7 m2, i el nostre càlcul es cenyeix perfectament a 

aquest condició ja que la superfície calculada ha sigut d’uns 13 m2 aproximadament. 

4.4. El pal mestre o “màstil” i l’antena 

4.4.1. Proporcions de l’arboradura 

Una vegada ja escollides les dimensions de la vela i del valor “G” del gràtil (el qual recordem que és la 

relació Eslora/Màniga, i té un valor de 1,5), es procedirà a dimensionar cada un dels elements de la 

arboradura de la Nica començant pel pal mestre. Per poder-ho fer correctament, recorrerem a la Figura 

32 la qual ens permetrà a partir del coeficient “G” i de la relació E/M, trobar un coeficient “M” el qual ens 

permetrà calcular la situació de la base del pal i la seva longitud. 

Figura 31. Taula aproximada de la superfície vèlica segons 

l'eslora. Font. - (Oller i García-Delgado 2006)[1]  

Figura 32. Taula per trobar el coeficient "M". - Font. (Oller i García-

Delgado 2006)[1]  
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Amb el nostre valor de “G” d’1,5, el coeficient “M” corresponent és de 0,82. A partir d’aquí, ja es pot 

començar amb els càlculs del punt d’ancoratge del pal, el qual estarà situat al fondo de la cala, sobre la 

quilla, prenent com a punt de referència la meitat de l’eslora.  

Que tenint en compte que la Epp és de 4,44 metres, dóna una distancia a proa de 0,07 metres. 

A continuació, amb l’equació (11) podrem saber la longitud útil del pal mestre, la qual no inclou totes les 

peces que van per sobre, com l’espiga, el galcers, la galeta o la metxa de la base del pal. 

o Tenint en compte que la Epp és de 4,44 i la “M” de 0,82, tindrem una longitud de pal mestre de 

3,64 metres. 

 

Continuant amb el dimensionament de l’arboradura, la creu del pal mestre, és a dir, on es creua el pal i 

l’antena es calcularà amb l’equació (12) . 

On T varia segons la longitud i la inclinació del pal mestre i és proporcional a la longitud del gràtil. El valor 

T s’extraurà de la Figura 33 . 

 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑎𝑝 𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑎 =
𝐸𝑝𝑝 ∗ 0,031

2
 (10) 

𝐿 = 𝐸𝑝𝑝 ∗ "𝑀" (11) 

𝐶𝑟𝑒𝑢 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑙 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑙 − (2
5⁄ 𝐸𝑝𝑝 ∗ 𝐺 ∗ 𝑇) (12) 

Figura 33. Taula per extreure el coeficient T - Font. (Oller i García-

Delgado 2006)[1]  
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Tenint en compte que el coeficient “G” és 1,5, el coeficient “T” serà 0,1124 i per tant la creu del pal estarà 

situada a: 

 

𝐶𝑟𝑒𝑢 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑙 = 3,64 − (2
5⁄ ∗ 4,44 ∗ 1,5 ∗ 0,1124) = 3,34 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒𝑠 

  

Arribats a aquest punt, toca calcular la fletxa de l’antena i per fer això necessitem primer calcular la 

longitud de l’antena, la qual trobarem de la següent manera: 

o És a dir, que l’antena mesurarà uns 6,86 metres de longitud. 

 

Tenint en compte aquesta dada, podrem trobar la fletxa (la curvatura que té l’antena) a partir de l’equació 

(14). 

o Per tant, la fletxa serà d’uns 0,18 metres en el seu punt més alt, el qual s’explicarà a continuació. 

 

Arribats a aquest punt, ja s’està preparat per començar el dimensionament del pal major i de l’antena a 

partir del croquis.  

Degut a que la barca porta motor, no és possible situar el pal mestre en la situació calculada, (0,07 metres 

a proa de la quaderna mestra) però no significa cap problema ja que podem adaptar una nova posició si 

la sobredimensió feta és correcte, és a dir, ja que portarem el pal mestre més a proa, la sobredimensió 

que s’haurà de fer és menor. Sabent això, es pot procedir amb el croquis . 

Un cop ja se sap la mesura de la fletxa, es traçarà una vertical en el punt mig de la línia que representa el 

gràtil amb la mesura de la fletxa, és a dir, 0,18 metres. Amb l’ajuda d’un regle flexible o d’una canya de 

bambú o qualsevol objecte semi-rígid es procedirà a traçar l’arc que forma l’antena. La longitud i la forma 

d’aquest arc seran les del gràtil de la nostra vela. 

Tenint ja l’antena dibuixada, i havent iterat uns quants cops per trobar la posició més adequada pel pal 

mestre, s’ha decidit avançar la distancia de 0,07 metres a 1,14 metres respecte la quaderna mestra. 

Un cop decidida la distancia del ancoratge del pal mestre, es procedirà a traçar la recta que uneix la base 

del pal amb el punt on es creuen l’arc que em traçat anteriorment, en l’apartat on hem trobat el puny 

d’escota, i el arc real descrit pel nou gràtil que just acaba de traçar-se. La línia que passi per aquest dos 

punts correspondrà a l’eix del pal mestre. 

A part els pals mestres de les veles llatines, han de ser més alts per poder fer la maniobra de la trabujada 

i per saber quant s’ha de sobredimensionar, es marcarà a la vertical de proa, a partir del punt mes alt de 

la regala, una mesura de 2/5 de l’entrena i des d’aquest punt, es traçarà una paral·lela a la quilla que es 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 = 𝐸𝑝𝑝 ∗ 𝐺 ∗ 1,030 (13) 

𝐹𝑙𝑒𝑡𝑥𝑎 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 ∗ 0,0265 (14) 
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creui amb el que representa el eix del pal mestre. La mesura d’aquest punt fins la base, correspon a la 

longitud útil mínima necessària del pal mestre, sense contar el galcers.  

Sabent tot això, ja es pot procedir a trobar la situació del pal mestre i la seva dimensió, la qual es mostrà 

en la Figura 34. 

 

Tal i com es pot apreciar, el pal mestre està força avançat i gràcies a això el pal no s’ha hagut de 

sobredimensionar quasi. 

 

Figura 34. Càlcul del pal mestre i l'antena 
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Finalment s’ha aconseguit dimensionar de forma general tant el pal mestre com l’antena. A continuació 

s’adjuntarà la figura del croquis sencer per si es vol mirar en més detall; s’adjuntarà una figura i un pdf en 

el qual es pot veure amb més detall els croquis sencer. 

Figura 35. Croquis general de la Nica arbolada. 
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Per veure la Figura 35 amb més detall s’adjunta un pàgina al final del treball. 

4.4.2. Dimensionament de les parts del pal mestre i de l’antena 

4.4.2.1. Parts del pal mestre 

- Diàmetre màxim del pal, el qual es troba a l’alçada del enfogonament i per tant així també es 

dimensiona el pas que s’ha de fer a coberta.  

𝐷𝑖à𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑜𝑔𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒/40 (15) 

o Per tant el diàmetre del enfogonament serà d’uns 0,091 metres. 

 

- Diàmetre del coll del pal mestre, just sota el galcers. 

𝐷𝑖à𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑙 = 𝐷𝑖à𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑜𝑔𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡/1,9 (16) 

o Per tant el diàmetre del coll serà d’uns 0,05 metres  

- Diàmetre a la base, en la metxa. 

𝐷𝑖à𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑥𝑎 = 𝐷𝑖à𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑜𝑔𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 ∗ 4/5 (17) 

o Per tant el diàmetre de la metxa serà d’uns 0,0728 metres 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Esquema de la metxa. - Font. (Oller i Gracía-Delgado 2006)[1]  
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o Mesures de la metxa de la base del pal: 

1. 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 = 𝐷𝑖à𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑜𝑔𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 ∗ 3/8 (18) 

2. 𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖ó 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑡𝑥𝑎 = 𝐷𝑖à𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 metxa ∗ 5/6 (19) 

o La longitud de la metxa serà de 0,0341 metres i la secció de la metxa de 0,06 

metres (els números van lligats amb la Figura 36). 

o Mesures de la galeta: 

1) 𝐷𝑖à𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 = 𝐷𝑖à𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑙 ∗ 0,66 (20) 

2) 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 = 𝐷𝑖à𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑙/3 (21) 

o Per tant el diàmetre de la galeta serà de 0,031 metres i l’altura de 0,0156 metres. 

 

o Mesures de l’espiga o espigó: 

3) 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 = 𝐷𝑖à𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑙 ∗ 1,5 (22) 

4) 𝐷𝑖à𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 = 𝐷𝑖à𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑙/2 (23) 

o El diàmetre serà d’uns 0,0235 metres i la longitud d’uns 0,071 metres. 

 

o Mesures del galcers del pal mestre: 

5) 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 = 𝐷𝑖à𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑙 ∗ 4 (24) 

6) 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑒𝑛 𝑐𝑟𝑢𝑖𝑥𝑖𝑎 = 𝐷𝑖à𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑙 ∗ 2 (25) 

7) 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑣é𝑠 = 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑙 (26) 

8) 𝐸𝑖𝑥 𝑎 𝑡𝑜𝑝𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑔𝑎𝑙𝑐𝑒𝑟𝑠 ∗ 2/5 (27) 

9) 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑒𝑟𝑒 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑔𝑎𝑙𝑐𝑒𝑟𝑠 ∗ 0,55 (28) 

10) 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑒𝑟𝑒 = 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑙/3 (29) 

o Per tant , la longitud del galcers, serà 0,188 metres, l’amplitud en cruixia serà de 

0,094 metres, l’amplitud a través de 0,047 metres, l’eix a topar del pal mestre a 

un 0,0752 metres, l’altura del granere serà de 0,1034 metres i l’amplitud del 

granere de 0,0156 metres (els números van lligats a la Figura 37.) 
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Figura 37. Posició de les peces del extrem del pal mestre. - Font. 

(Oller i García-Delgado)[1]  
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4.4.2.2. La paramola del pal mestre 

En aquest apartat farem un dimensionament de com hauria de ser la paramola per una vela llatina de la 

mida que s’ha calculat. La longitud de la paramola depèn de la longitud del pal mestre i ha de comprendre 

com a  mínim entre 4 i 5 quadernes a les quals anirà empernada. Per a què el pal mestre encaixi al tinter 

de la paramola, s’ha de practicar una metxa de secció quadrada una mica més llarga que la altura de la 

paramola i a més a més, la base del pal mestre ha d’anar reforçada amb una anella de ferro per evitar que 

s’estelli.   

- Longitud de la paramola 

 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑜𝑙𝑎 = 𝐷𝑖𝑠𝑡. 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑞𝑢𝑎𝑑𝑒𝑟𝑛𝑒𝑠 ∗ 𝑛º 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑎𝑑𝑒𝑟𝑛𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑔𝑢𝑖 (30) 

 

o Amb una clara entre quadernes de 0,20 metres i agafant 4 quadernes, la longitud de la 

paramola serà de 0,80 metres. 

 

- Amplada de la paramola 

 

𝐴𝑚𝑝𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑜𝑙𝑎 = Longitud del pal mestre/40 (31) 

 

o Per tant, l’amplada de la paramola serà d’uns 0,091 metres aproximadament. 

 

- Altura de la paramola 

 

Altura paramola = Diàmetre enfogonament/3 (32) 

 

o L’altura de la paramola serà d’uns 0,03 metres. 

Figura 38. Esquema de la paramola proposada. - Font. (Oller i García-Delgado 2006)[1]  
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4.4.2.3. Parts de l’antena 

L’antena es compon de dues perxes, unides entre sí per un parell de lligadures de cap. El car i al pena són 

les perxes i són cilíndriques, exceptuant la part en que es solapen, anomenada llama. 

Per conèixer la longitud total de la antena, aplicarem el coeficient “G” en la següent fórmula: 

 

 Per tant, la longitud de l’antena serà d’uns 6,86 metres, la llargada de la llames de 2,74 metres i 

la creu es trobarà a 2,74 metres. 

 

 

- El car: 

 

És la perxa que queda situada a proa i sobre la que es munta la pena, aquesta peça ha de ser 

bastant forta y menys flexible que la pena i per tant ha de ser més gruixuda.  

 

 

o És a dir, que la longitud del car és de 4,11 metres, el diàmetre a la creu de 0,045 metres, 

el diàmetre al puny de car de 0,343 metres i finalment, la situació del torniquet respecte 

al puny de car és de 0,041 metres. 

 

 

 

 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 = 𝐸𝑝𝑝 ∗ 𝐺 ∗ 1,030 (33) 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝑙𝑙𝑎𝑚𝑒𝑠 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 ∗ 2/5 (34) 

𝐿𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑢 𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑦 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 ∗ 2/5 (35) 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑟 = Longitud antena ∗ 3/5 (36) 

𝐷𝑖à𝑚e𝑡𝑟𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑢 = Longitud antena/150 (37) 

Diàmetre al puny de car = Diàmetre a la creu ∗ 3/4 (38) 

𝑆𝑖𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑟 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑟 ∗ 0,01 (39) 
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- La pena: 

 

És la perxa que queda a popa i en la part superior de l’antena, ha de ser més flexible. 

 

 

o Per tant, la longitud de la pena és de 5,488 metres, el diàmetre a la creu és de 0,046 

metres i el diàmetre al puny de pena és de 0,027 metres. 

 

 

A continuació, en la Figura 39, apareixen totes les parts de l’antena per tal de identificar-les correctament. 

4.5. Eixàrcia  

Els pals proposats en la Nica, tant el pal mestre com l’antena, disposaran d’una eixàrcia formada per cap 

de material natural, ja que les fibres naturals són una opció més sostenible, degut a que els seus processos 

industrials són més sostenibles i ecològics a part de que són un recurs renovable. Una de les fibres naturals 

més utilitzades per les eixàrcies de barques i vaixells és la abacà o cànem de Manila, ja que és una fibra 

molt flexible i resistent al aigua de mar (Vuelta de Tuerca 2016)[20]. 

Concretament la Nica s’equiparia amb: 

- Amantina 

-  Osta 

- Senal 

- Drissa de la major 

- Trossa 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑎 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 ∗ 4/5 (40) 

𝐷𝑖à𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑢 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎/150 (41) 

𝐷𝑖à𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑦 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑎 = Diàmetre a la creu ∗ 3/5 (42) 

Figura 39. Esquema de l'antena d'un aparell de vela llatina. - Font. (Oller i García-Delgado 2006)[1]  
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- Trava 

- Orsapop 

- Davant 

- Escota de la major 

Tots aquests caps els podem situar en la Figura 41 , la Figura 40 i la Figura 42 . 

Figura 41. Situació eixàrcia. - Font. (Oller i García-Delgado 2006)[1]  

Figura 40. Situació eixàrcia II. - Font. (Oller i García-Delgado 2006)[1]  
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Tots els bossells i quadernals han de ser construïts amb fusta dura. Amb corriola de bronze, eix d’acer 

inoxidable i coixinets o rodaments. 

4.6. Dimensionament aproximat del timó 

En aquest apartat es farà un càlcul aproximat de les mides que hauria de tenir el timó. La Nica n’incorpora 

un però esta destinat a la navegació a motor, i es busca un timó més profund que ens ajudi en la navegació 

a vela. El dimensionament d’aquest només es tindrà en compte per sota la línia de flotació. 

Com es pot observar en la Figura 43 , el càlcul del rectangle del timó es farà respecte el calat mig de la 

barca, el qual sabem i és d’uns 0,50 metres. 

 

Figura 42. Situació eixàrcia III. - Font. (Oller i García-Delgado 2006)[1]  

Figura 43. Esquema per calcular el timó. - Font (Oller i García-Delgado)[1]  
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Per tant, l’amplada i l’altura del timó serà: 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑚ó = 𝐶 1
2⁄ ∗ 2 (43) 

𝐴𝑚𝑝𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑖𝑚ó = 𝐶 1
2⁄  (44) 

 

 Per tant, el timó tindrà una alçada de 1 metre i una amplada de 0,5 metres. 
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Capítol 5. Inventari 

En aquests apartat s’afegiran els elements els quals no entren en cap de les altres classificacions, com 

podrien ser l’enllumenat, les amarres o objectes de seguretat que són necessaris per una barca amb les 

mides de la Nica i pel seu propòsit. 

Per no haver de buscar i re-buscar entre les normes de DNV o el SOLAS o qualsevol altre societat, he optat 

per buscar un certificat d’una barca semblant, de la mateixa eslora i amb els mateixos propòsits que la 

Nica, la qual és una embarcació d’esbarjo, i he tingut la sort de trobar el certificat de navegabilitat d’una 

barca que ha estat de la família durant bastants anys, la LLampa. Gràcies a aquest document puc saber 

amb precisió el que és i no és necessari perquè la barca estigui en regla per navegar. 

La Nica per tant, necessita els següents elements: 

 

- Una bomba elèctrica o manual pel sistema d’evacuació d’aigua. 

 

- Un extintor 21B en cas d’incendi del motor i/o qualsevol objecte inflamable. 

 

- Quatre armilles salvavides. 

 

- Tres bengales de mà. 

 

- Llum de tot horitzó. 

 

- Una línia de fondeig de 24 metres. 

 

- Una ancora de 6 kg amb un diàmetre mínim de cadena de 6 mm. 

 

- Dos caps d’amarratge de longitud mínima de 24 metres i de diàmetre mínim de 10mm. 

 

- Una canya d’emergència. 

 

- Una gafa de mariner, “bichero”. 

 

- Dos rems. 

 

- Una botzina per la boira. 

 

- Un mirall per fer senyals en cas d’emergència. 

 

- Pavelló nacional, que és la bandera pròpia del estat que pertany l’embarcació. 
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Capítol 6. Valoració econòmica del 

projecte 

En aquest apartat es farà una valoració aproximada del cost de la restauració complerta de la Nica, amb 

tots els seus components, accessoris i el treballs corresponents del mestre d’aixa, el qual s’ha aproximat 

un cost d’uns 40€/h durant dues setmanes. En aquest cost de mestre d’aixa es contempla la restauració 

total de la coberta, repàs de tot el casc, pintura, creació dels pals del arborament a partir dels troncs 

proporcionats i la instal·lació del motor i l’eixàrcia.  

Tots els altres components han estat cercats i triant un preu mig de tota l’oferta s’ha arribat al cost total 

del projecte. 

A continuació s’adjunta la taula utilitzada: 

 

Llistat de coses a canviar o restaurar 
Hores  - 

quantitat 
Preu/hora - 

Preu 
Valor econòmic total 

en € 

Hores de treball d'un mestre d'aixa 80 40 3200 

Tronc Pal mestre (secció circular) 1 100 100 

Tronc del Car 1 60 60 

Tronc de la Pena 1 60 60 

Motor Solé Diesel Mini-17 (Valor de catàleg, 
sense IVA inclòs) 

1 5760 5760 

Bateria EXIDE START AGM EM 900 
(todobaterias.com) 

1 227 227 

Eixàrcia (caps, politges i reforços) 1 500 500 

Bomba d'evacuació d'aigua 1 50 50 

Extintor 21B 1 22 22 

Armilles salvavides x4 4 20 80 

Bengales de mà x3 3 6,7 20 

Llum tot horitzó 1 25 25 

Ancora galvanitzada Rocna (6kg) 1 220 220 

Remo Bravo de fusta x2 2 45 90 

Botzina boira 1 10 10 

Mirall de senyalització 1 5 5 

Bandera 1 2 2 

TOTAL   10431 

Taula 1. Valoració econòmica del projecte 



Pla de restauració d’una barca “mallorquina” i disseny del seu aparell 
 

 

 

 
62 

Com a conclusió assenyalar que 10.431 € no és un preu desorbitat si ens posem a mirar quin és el cost de 

barques d’eslora semblant, amb aparell de vela llatina i reformades de 2a mà, ja que ronden els 9.000€ - 

15.000 €, tenint a favor també l’avantatge de que se li instal·la un motor nou. 
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Capítol 7. Conclusions 

 

Aquest treball s’ha basat en la realització d’un pla de restauració i una proposta d’arborament, d’una 

barca ja existent, amb el principal objectiu d’aportar-li un valor afegit al que tenia prèviament a la 

restauració.   

 

Amb aquesta premissa, es creu que amb els objectius marcats s’ha realitzat un anàlisis complet de la Nica.  

Cal destacar, que en el cas que la barca sigues restaurada, hi haurien aspectes durant el procés de 

restauració més tècnics que haurien d’analitzar-se o triar-se segons les prioritats del futur propietari; com 

per exemple la pintura o  la possibilitat d’instal·lar un altre aparell de vela llatina que no sigui el tradicional, 

que és el proposat, i es vulgui instal·lar també un floc i botaló o una mitjana, per posar exemples. 

 

Primerament, s’ha  analitzat  el estat en el qual es troba la barca i  posteriorment s’ha realitzat un estudi 

peça a peça el qual ha proporcionat uns resultats evidents de que la barca esta formada per  una bona 

estructura interna, però tant la coberta com parts de la traca del casc, estan força deteriorades. Després 

d’un anàlisis detingut, s’ha pogut concloure el mal estat en que es troba el motor. El motiu principals és 

l’oxidació de les seves peces, i el fet de que és un motor molt antic amb possibles problemes per trobar 

recanvis, ha fet inviable l’opció de la restauració del motor. En conseqüència, s’ha optat per una 

instal·lació d’un motor completament nou.  

 

Per tant, quan parlem de la Nica, parlem d’una barca dissenyada per anar a motor, però sense cap dubte 

amb unes línies de casc força atrevides, fet que va plantejar la instal·lació d’una vela llatina, la qual és per 

excel·lència la vela dels llaguts de les costes mediterrànies.  

 

S’ha optat  per la realització d’un croquis a mà, amb llapis, paper mil·limetrat, compàs, etc.. de la barca , 

les dimensions de la vela i el arborament corresponent a les mides de la barca “Nica”. Cal destacar, que 

el motiu pel qual s’ha realitzat un croquis a mà enlloc d’un autoCAD, ha sigut per l’assessorament rebut i 

perquè  el llibre de referència “Nuestra Vela Latina”, així ho feia.  

 

Un cop finalitzat el dimensionament, s’ha realitzat la recerca d’elements  com el motor, la bateria, 

l’eixàrcia i l’inventari d’objectes necessaris per la correcte navegabilitat de la barca, com podrien ser el 

número mínim de bengales de mà que s’han de portar, les il·luminaria adequada per l’embarcació, etc...  

 

Per altra banda, per finalitzar el projecte, al ser un projecte tècnic el qual és susceptible d’una valoració 

econòmica per tots els treballs realitzats a la barca, s’ha dut a terme un llistat general i aproximat del cost 

total de totes les modificacions presentades en aquest treball.  
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Concloent amb el treball, s’ha realitzat un anàlisis detallat de totes les parts de la barca i sempre 

considerant com a primordial la restauració de les parts malmeses, enlloc de la substitució completa. Ja 

que l’objectiu principal es  mantenir l’essència de la barca. 
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MINI-17
Motor intraborda en base Mitsubishi

Características generales

Base Mitsubishi

Tipo Diesel 4 tiempos

Nº de cilindros 2 en línea

Sistema de aspiración Atmosférico

Diámetro x carrera 76 mm x 70 mm (2,99 in x 2,76 in)

Cilindrada total 635 cc

Relación de compresión 23:1

Potencia intermitente (según ISO3046/1) 16 CV (11,8 kW)

Potencia continua 14,4 CV (10,62 kW)

RPM 3600

Sistema de inyeccion Inyección mecánica indirecta

Motor de arranque 12 V (1,2 kW)

Alternador 75 A 12 V

Ángulo de la instalación Ángulo estático máx. 22° (+ 3° en funcionamiento)

Direcccion de rotacion del motor Antihorario

Sistema de refrigeracion Intercambiador de calor agua marina y circuito cerrado de liquido 
refrigerante

Peso en seco sin inversor 87 Kg (192 Lbs)

Diámetro manguera  de agua salada 20 mm (0,79 in)

Diámetro manguera  aspiracion gasoil 8 mm (0,31 in)

Diámetro manguera retorno gasoil 5 mm (0,2 in)

Diámetro manguera de escape 40 mm (1,57 in)

Certificaciones EU: RCD II (Directive 2013/53/EU), BSO II

solediesel.com - info@solediesel.com

Planos detallados, folletos y manuales están disponibles en la web solediesel.com. © 2017. Solé Diesel. Todos los derechos reservados. Las especificaciones técnicas, datos y la presentación están sujetos a variaciones, cambios y actualizacio-
nes sin previo aviso y sin ninguna obligación ni responsabilidad alguna. Información NO contractua

2 cilindros en línea 16 CV (11,8 kW)  3600 rpm

Dimensiones

Cotas en mm

MINI-17  TMC-40P



Curvas de rendimiento

Paneles

Accesorios

Par medio en el cigüeñal Potencia. Según ISO 3046/1 Consumo combustible

Potencia Motor Potencia Propulsor

SVT 20  Standard
Tacómetro con cuenta horas

Indicador temperatura del refrigerante

Testigo precalentamiento

Alarma de batería

Alarma de alta temperatura del refrige-
rante

Alarma de baja presion de aceite

Llave de 5 posiciones

Dimensiones: 205 x 155 mm

SVT 30  Opcional
Tacómetro con cuenta horas

Indicador temperatura del refrigerante

Testigo precalentamiento

Alarma de batería

Alarma de alta temperatura del refrigerante

Alarma de baja presion de aceite

Llave de 5 posiciones

Indicador presion de aceite

Indicador de voltaje bateria

Dimensiones: 255 x 160 mm

Equipamiento de serie
Embalaje

Panel de instrumentos SVT 20

Alargo de cableado de  3 m

Silentblocks

Bomba de extaccion de aceite

Manual del propietario

Equipamiento opcional y kits
Disponemos de una amplia gama de accesorios y kits

Nuestro dep. tecnico le calculara la helice para optimizar al maximo 
su motor

Para mas información consulte nuestra web

Distribuidor autorizado
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los derechos reservados. Las especificaciones técnicas, datos y la presentación están sujetos a variaciones, 
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Inversores

Modelo Tipo Inclinacion del eje Reducciones (recreo) Reducciones(trabajo) Peso motor con inversor

SP60 Sail Drive 0° 2.14:1 - 141 Kg (311 Lbs )

TMC-40P Mecánico 0° 2.60:1 - 2.00:1 - 1.45:1 2.60:1 - 2.00:1 - 1.45:1 103 Kg (227 Lbs )

TMC-60A Mecánico 7° 2:1 - 2.45:1 2:1 - 2.45:1 110 Kg (242 Lbs )

TMC-60P Mecánico 0° 2.45:1 - 2:1 2.45:1 - 2:1 110 Kg (242 Lbs )

ZF 15 MIV V-Drive M. 15° 2.134:1 2.134:1 117 Kg (258 Lbs )
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