
Memòria 2016 | Consorci El Far 

 

 



 

 

 

 

 

Memòria 2016 | Consorci El Far - 2 -  

ÍNDEX 
 

Presentació 

 

L’entitat 
Missió, objectius, valors 
Òrgans de govern 
El nostre equip 
Equipaments 
Estol d’embarcacions tradicionals, valor patrimonial 
Treball en xarxa 
 
 

ACTIVITAT 
 

Formació, una porta al futur 

L’institut de Nàutica de Barcelona 
Formació ocupacional 
Altres accions formatives  

 

El mar educa 

Activitats educatives i culturals  
Projectes de divulgació 
Accions de difusió 
 

Navegació tradicional, una eina per l’aprenentatge 

La navegació i els joves 
Navegació i formació  

 

Biblioteca 

 

Promoció econòmica 

Centre d'Empreses del Mar 
Gestió d'espais 

 

Participació i accions de comunicació 
  Actes de ciutat 

Altres esdeveniments 
  Accions de comunicació 
 

Medi Ambient i Qualitat, eixos de treball 
 

Exercici econòmic 

 

 



 

 

 

 

 

Memòria 2016 | Consorci El Far - 3 -  

Presentació  

 

L’any 2016 s’ha treballat, en el marc de racionalització del sector públic, per a traspassar tots 
els serveis que prestava el Consorci El Far amb els recursos destinats a diferents ens públics 
que en tenen la competència de manera que es preservés aquesta activitat desenvolupada des 
de 1993. Per això la memòria que ara es presenta només contempla l’activitat del Consorci de 
gener a juliol del 2016, tot coincidint amb el final del curs escolar. De agost a desembre, hem 
treballat a nivell intern administratiu per fer tots els documents i actuacions corresponents per 
poder instar la liquidació definitiva. 

 

Després de posar en marxa de l’Institut de la Nàutica de Barcelona (INB), bona part de 
l’activitat de formació reglada ja va quedar preservada. Aquest 2016, hem destinat temps dels 
nostres recursos en matèria de recolzament en els àmbits de coneixement. 

 

D’altra banda, el Programa d’Activitats Pedagògiques Entorn del Mar adreçat al públic 
escolar, enguany ha comptat amb una participació de 7.622 alumnes destacant, una vegada 
més les activitats adreçades a difondre el Port de Barcelona als diferents nivells educatius. Pel 
que fa les visites culturals adreçades a adults, 561 persones han pogut conèixer el Port de 
Barcelona o l’activitat pesquera de la ciutat de ben a prop. 

 

La formació en navegació tradicional com a eina d’aprenentatge, principalment adreçada als 
joves, és una de les altres línies de treball que el Consorci El Far realitzava. El programa 
educatiu Grumet Èxit, que es desenvolupa en col·laboració amb el Consorci d’Educació de 
Barcelona, i que enguany ha comptat amb una participació de 89 alumnes, ha estat novament 
escollit pel Departament d’Ensenyament per tal que membres de l’Associació d’Autoritats 
Locals de la Regió de Göteborg poguessin conèixer les propostes educatives i els programes 
de formació vinculats a la nàutica que desenvolupa la nostra entitat com a model per a motivar 
l’èxit escolar i la formació dels joves. 
 
L’activitat operativa ha arribat a la fi amb el fi del curs escolar. Finalitza així un període de vint-i-
tres anys molt emocionant en el quals el Consorci El Far ha ajudat a recuperar la cultura del 
mar desenvolupant aspectes socials, culturals, econòmics i, ambientals. 
 
 
 
 
Marta Carranza Gil-Dolz del Castellar 
Presidenta 
Consorci El Far 



 

 

 

 

 

Memòria 2016 | Consorci El Far - 4 -  

 
L’entitat  
 
 

El Consorci El Far, fundat el 1993, és una entitat pública formada per l’Ajuntament de 

Barcelona, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’Autoritat Portuària de 

Barcelona. La Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica són entitats vinculades. 

 

Missió  
 
El Consorci El Far centra els seus esforços en promoure la cultura del mar desenvolupant 
aspectes socials, econòmics, ambientals i culturals. Aquesta missió es duu a terme mitjançant 
el desenvolupament d’actuacions formatives, programes educatius i de difusió; i impulsant 
projectes que obren noves línies de treball vinculades al sector nàutic i marítim.  
 

Objectius 
 
1 Desenvolupar una oferta formativa adequada a les necessitats del sector nàutic.   
2 Promoure el coneixement i la difusió de la cultura del mar. 
3 Potenciar iniciatives econòmiques i de generació d’ocupació. 
4 Impulsar projectes vinculats a l’entorn marítim de Barcelona. 

 
 
Valors 

COMPROMÍS 

Fomenta el desenvolupament social, econòmic i mediambiental vinculant-lo amb el 

sector nàutic. 

PROXIMITAT 

Apropa els seus projectes a tota la ciutadania, fent-la partícip.  

QUALITAT I SOSTENIBILITAT 

Potencia l’excel·lència en el treball i una gestió sostenible.  

INNOVACIÓ 

Obre noves línies de treball que permetin generar perspectives de futur.  
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El Consell General, reunit en sessió el 11 d’abril de 2016 aprova traspasar el Serveis que 
desenvolupa el Consorci El Far a altres entitats que tenen finalitats similars per tal de no 
duplicar entitats en l’àmbit municipal. Després d’una valoració es considera fer els següents 
traspassos de serveis, el que inclou el personal i els mitjans necessaris per a desenvolupar-los: 
 

- Servei de Gestió litoral i recerca. Traspàs a Barcelona Cicle de l’Aigua, SA, empresa 
municipal de l’Ajuntament Barcelona, a 16 de maig de 2016, traspàs de dues tècniques. 

- Servei de Programes Educatius. Traspàs al Museu Maritim tenint en compte el calendari 
de finalització de les activitats programades fins ara, a 1 de setembre de 2016 traspàs 
de 9 persones. 

- Promoció econòmica i concessió de l’edifici. Encàrrec de la gestió de l’edifici Seu a 
Barcelona Activa, SA. El personal de recepció i manteniment actual es va traspassar a 1 
de setembre de 2016 i la gestió de l’edifici a 1 de desembre de 2016 traspàs de 4 
persones 

- Secretària de Direcció a Foment de Ciutat a 1 de setembre de 2016. 

- Tècniques de Recursos Humans i d’Administració a Consorci del Museu de Ciències 
Naturals a 1 d’octubre i 1 de noviembre de 2016 respectivament. 

 

Per garantir la viabilitat d’aquests traspassos es signen convenis amb el Consorci de les 
Drassanes de Barcelona (Museu Marítim) i amb Barcelona Activa. 

 
El Consell General, reunit en sessió el 11 d’abril de 2016 aprova el següent acord: 
 
“INICIAR el procediment per a la dissolució a 31 de desembre de 2016 i per acord de 
totes les entitats consorciades, d’acord amb l’art. 324.1.b) del ROAS i 25 dels Estatuts, 
del “Consorci El Far, Centre de Treballs del Mar”, el qual passa a ser consorci en 
dissolució a partir de l’esmentada data; NOMENAR liquidadora, a l’empara de l’art. 107.2 
de Llei 40/2015 d’1 d’octubre, la Sra. Pilar Soldevila Garcia, directora de coordinació i 
projectes estratègics de l’Ajuntament de Barcelona, Administració pública a la qual està 
adscrit el Consorci.” 
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Òrgans de govern 

 
El Consorci El Far és un ens públic format per l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de 
Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’Autoritat Portuària de Barcelona. Compta també amb la 
participació, com a institucions vinculades, de la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consell General 
 
Presidència 
Marta Carranza 
 
Generalitat de Catalunya 
Pere Padrosa i Pierre 
Melcior Arcarons 
Antoni Trasobares 
 
Ajuntament de Barcelona 
Marta Carranza 
Emilia Andreu 
Mònica Mateos 
Jordi Ribas 
 
Diputació de Barcelona 
Sònia Recasens 
Rafel Homet 
 
Autoritat Portuària de Barcelona 
Joan Colldecarrera 
Adolf Romagosa 

 
 
Directora General 
Pilar Soldevila 
 
 
Secretari Interventora Delegada 
Joan Caparrós Sra. Ana García 

 
 

Interventora Interventora Delegada 
Sra. Susana Navarro 

 
 

Entitats vinculades 
 

Universitat de Barcelona  
Jordi Renom 
 
Universitat Politècnica de 
Catalunya 
Santiago Ordàs 
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El nostre equip  
La plantilla del Consorci El Far és de 18 treballadors i treballadores. 
 
Enguany s’han contractat temporalment a 8 tripulants per als vaixells de l’Escola de Navegació 
Tradicional, per tal de cobrir la tripulació mínima requerida per a les diferents navegacions. Per 
dur a terme el servei de monitoratge dels programes educatius s’ha realitzat amb 2 monitores. 
També s’han contractat 1 persones dins el programa “Fem ocupació per a joves”, subvencionat 
pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i 1 auxiliar per cobrir una baixa. 
 

 
 
Recursos i Serveis Generals 
Maria Soler 
 
Recursos humans  
Àngels Rodríguez 
 
Centre d’empreses- Lloguer 
d’espais 
Xavier de Yzaguirre 
 
Manteniment 
Alberto González 
 
Recepció 
Marta Cid 
Laura González 
 
Secretària de Direcció 
Àngels Cordón 
 
 
Comunicació 
Ana Vico 

 
Disseny i edició 
Eva Rafecas 

 

 
 
Àrees de treball 
 
Escola Drassana  
Carles Jorba 
Oscar Pijuan 
 
Programes Formatius  
Patrícia Giménez 
 
Biblioteca 
Àngels Farré 
 
Estol d’embarcacions 
Carles Jorba 
Lluís Graupera 
Manuel Sanz 
 
ISO i Medi Ambient  
Lucía Cuesta 
 
Programes Educatius  
Cristina Puig 
Ana Vico 
Mª Àngels Herrera 
 

 
Tal com s’ha explicat, amb el traspàs de serveis a altres entitats, a 31 de desembre de 2016 no 
hi havia cap contractat laboral al Consorci El Far. 
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Equipaments  

 
 
Edifici seu 

 
La seva superfície és de 2.500 m2 distribuïts en tres plantes en les quals s’ubiquen les oficines 
de la entitat i la Biblioteca. A més, per a la realització de les seves activitats compta amb: 

 
- Auditori amb capacitat per a 125 persones equipat amb equip d’àudio i videoprojecció, i 

cabines de traducció simultània. 
- Sales de reunions i 9 aules de formació. 
- Sala Barcelona World Race, espai polivalent de 108 m2. 
- Sala Barcemar, espai de 112 m2 que allotja l’exposició permanent Embarcacions de la Costa 

Catalana i de les Illes Balears segles XIX-XX. 
- Aula del Far, destinada a acollir les activitats educatives. 
- Centre d’Empreses del Mar, compta amb més de 600 m2 amb un total de 17 despatxos per 

acollir empreses de nova creació i/o en fase de consolidació. 
 
 

Escola Drassana 
 

La seva superfície és de 1.700 m2 on s’integren: 
 

- Estacions de formació equipades amb maquinària i eines per a cada especialitat: mestre 
d’aixa, estratificats, pintura, metall i soldadura, mecànica, motorització i veleria i eixàrcia. 

- Aules polivalents dotades de sistema de projecció audiovisual i aula d’informàtica. 
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Estol d’embarcacions tradicionals, valor patrimonial 

 
L’estol d’embarcacions del Consorci El Far està ubicat en 410 m2 al Moll d’Espanya del Port de 
Barcelona. 

 

 
 Nom: Far Barcelona. Goleta de dos pals (pal major i pal trinquet). 

 Eslora: 23,10 m 

 Capacitat: 50 adults 

 Breu història: Va ser construït l’any 1874 a Noruega i originàriament es 
dedicava al transport del peix salat pel mar del Nord i el Bàltic. 

  
 

 Nom: Far Barceloneta. Quetx de dos pals (pal de mitjana i pal major). 

 Eslora: 17,90 m 

 Capacitat: 18 adults /36 nens 

 Breu història: Va ser construït l’any 1915 en una drassana ubicada al 
barri de la Barceloneta. Fou un dels primers iots de passeig construïts i 
botats a Barcelona. 

 
 

 Nom: Far de Formentera. Llagut mallorquí (vela major i vela pollacra). 

 Eslora: 11,10 m 

 Capacitat: 12 adults /40 nens 

 Breu història: Va ser construït l’any 1922 a Palma de Mallorca, i es va 
dedicar a abastir els fars de les Illes Balears. 

 

 
 
 

 Nom: Far de Cabrera. Llagut menorquí (pal trinquet i pal de mitjana). 

 Eslora: 9,05 m 

 Capacitat: 9 adults /30 nens 

 Breu història: Va ser construït l’any 1911 a Menorca com a embarcació 
de pesca artesanal. 

 
 
 
 

 Nom: Mare Nostrum. Muleta de l’Ebre. 

 Eslora: 7,33 m 

 Capacitat: 7 adults  

 Breu història: Va ser construïda el 1956 com a embarcació de pesca 
artesanal que desenvolupava la seva tasca al riu Ebre. 

 
 

 Nom: Dúnia. Muleta de l’Ebre. 

 Eslora: 7,33 m 

 Capacitat: 7 adults  

 Breu història: Va ser construïda el 1995 a l’Escola Drassana del 
Consorci El Far i és una rèplica d’una embarcació de pesca artesanal del 
riu Ebre. 
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Treball en xarxa 

 

Som membres de 

 

 Consell de Coordinació Pedagògica de l’Institut Municipal d’Educació de 
Barcelona. 

 Barcelona Clúster Nàutic 

 Xarxa de Custòdia del Territori 

 Associació Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana. 

 Sail Trainning Association España 
 

Treballem en conveni amb 

 
Consorci d’Educació de Barcelona, Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
Creació de l’Institut de Nàutica de Barcelona i programa de col·laboració. 
 
Consorci d’Educació de Barcelona 
Programa Grumet Èxit. 
Programa Exit 2. Oficis de la ciutat. 
 
Museu Marítim de Barcelona 
Programa d’actuació 2016 de la Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana. 
 
Servei d’Ocupació de Catalunya 
Realització del programa Fem ocupació per a joves. 
 
Taula d’Ocupació de la Barceloneta 
Projectes d’ocupació per a aturats en el projecte Barceloneta proa a la mar. 
 
Escola de Capacitació Nàuticopesquera de Catalunya 
Pràctiques acadèmiques d’alumnes. 
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ACTIVITAT 

 
 

 
La memòria que es presenta recull l’activitat realitzada de gener a juliol de 2016, 
donat el traspàs posterior dels serveis del Consorci El Far. 
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Formació, una porta al futur 

 

 

L’Escola Drassana és un centre de formació 

integral que estableix sinèrgies amb entitats i 

empreses del sector i del territori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
168 alumes han gaudit dels últims cursos de 
Manteniment per a navegants d’esbarjo i 
obligatoris per a mariners. 
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Formació reglada  

 
Institut de la Nàutica de Barcelona 
L’any 2016 el Consorci El Far continua col·laborant amb l’Institut de la Nàutica de Barcelona, 
ara que ja es una realitat que desenvolupa la seva activitat de manera autònoma. 
 
 
Altres col·laboracions 

 

Durant l’any 2016 s’ha seguit participant en la iniciativa del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte sobre el disseny del currículum del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Manteniment 
d'Embarcacions d'Esbarjo per comptar amb un cicle propi i específic dins de la família del 
Transport i Manteniment de Vehicles.  

 

 

Formació ocupacional 
 

Fem Ocupació per a Joves 

El gener de 2016 es va iniciar un nou programa Fem Ocupació per a 
Joves subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri 
d’Ocupació (SOC) i Seguretat Social, i el Fons Social Europeu, a través 
del qual es vol formar-donar treball a 20 joves. Cal destacar que el 100% 
dels joves participants havien de tenir una vinculació al barri de la 
Barceloneta, ja sigui perquè hi viuen o hi ha viscut, o bé perquè hi 
estudien o han estudiat.  

 

 

Altres accions formatives 

 
Cursos de l’Institut Social de la Marina (ISM) 

L’Institut Social de la Marina i l’Escola de Capacitació Nàuticopesquera de Catalunya van 
organitzar diferents cursos: 

 Formació Bàsica*  

 Mariner Pescador  

 Seguretat Marítima  

 Patró Portuari*  

 Curs de Passatge*  
*Participació dels alumnes del CFGM 

 

Participació total: 5 cursos, 100 alumnes 

 

 

Cursos de Manteniment d'Embarcacions d'Esbarjo 

Cursos d’entre 8 i 12 hores de formació adreçats a afeccionats a la nàutica que volen fer-se el 
manteniment de la seva pròpia embarcació. 

 

http://www.consorcielfar.org/ca/Activitat_Programes_educatius_Arees_de_treball/20/cursos_de_manteniment_dembarcacions_desbarjo/
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 Pintura i vernissos  

 Manteniment de motors  

 Manteniment de fusta 

 Manteniment de veles i eixàrcia 

 Energia elèctrica a bord 

 

DADES 

Participació total: 5 cursos, 47 alumnes 

 

 

Feines de Drassanes 

Dins el context dels Programes Èxit del Consorci d’Educació de Barcelona, s’ha dut a terme la 
3a edició del curs Feines de Drassanes (60 hores) emmarcat en l’oferta educativa Oficis de 
Ciutat. Aquest s’adreça a alumnes de 3r i 4t d’ESO, i té l’objectiu de donar resposta 
individualitzada a l’alumnat que requereix un temps i un espai de maduració personal que els 
permeti definir el seu itinerari formatiu – professional. 

 

Participació total: 21 persones de 8 instituts  

Entitat col·laboradora: Consorci d’Educació de Barcelona 
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El mar educa  
 

 

 

 

L’Àrea de Programes Educatius té l’objectiu de 

contribuir al coneixement de la cultura del mar. Es 

desenvolupen activitats escolars, visites culturals 

per a adults, i projectes de difusió. 

 
 
 
 
 

Un total de 7.622 persones han participat en 
els diferents programes i activitats 

en més 390 hores de navegació pel Port de 
Barcelona. 
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Activitats escolars i visites culturals al Port de 

Barcelona 

 
Programa d’activitats pedagògiques Entorn del mar  
 
Programa que aplega una oferta de 12 activitats adreçades a 
educació primària, ESO, batxillerat i cicles formatius. Les activitats 
s’estructuren en 3 blocs temàtics: 
 

 L’activitat comercial marítima 

 Navegació tradicional 

 El medi natural 

 

Dades 

Participació total: 315 grups escolars i 6.881 alumnes.  
Participació per nivells educatius:   

   11 grups, 264 alumnes d’Educació Infantil 
 105 grups, 2.560 alumnes d’Educació Primària 
 192 grups, 3.970 alumnes d’ ESO i ESPO  
     7 grups, 87 alumnes d’altres estudis 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Procedència dels grups  
51% Barcelona ciutat  
45% Barcelona província 
  3% Catalunya 
  1% Estat Espanyol  

Activitats  

Entorn del mar 
 

L’activitat comercial marítima 

Què és un port? 

El port comercial 

Com funciona el port 

Juguem a pescar 

La pesca 
 

La navegació 

Aprenem a navegar 

La navegació tradicional 

Navega a bord del Far 

Barcelona 
 

El medi natural marí 

El cicle de vida i paisatges al 

mar 

Investiguem el mar 

Laboratori de mar 

Observem el litoral 
 

Navegació

12%

Medi 

natural

4%

Act. 

Comercial

84%

Aquest any hi ha hagut un increment molt important en el 
número d’alumnes d’ESO i ESPO 
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Activitats d’estiu 
 
Adreçat a infants d’entre 3 i 12 anys, aquest programa integra 6 activitats adaptades als diferents 
grups d’edat: Descobrim el port, Un dia de pesca, Curs de mariner, Petits grumets, Quin vaixell 
sóc? i Navega a bord del Far Barcelona. 
 
 
Dades 

Participació total: 3 grups, 60 nois i noies. 
 
 

Petits grumets

67%

Navega a bord del 

Far Barcelona

33%

 
 
Visites culturals al Port de Barcelona 
 
Aquest programa presenta 4 activitats adreçades al públic adult: Barcelona des del mar, El port 
de Barcelona, La pesca a Barcelona i El port comercial. Aquestes propostes permeten conèixer 
el funcionament del Port de Barcelona i la transformació del port i el front marítim de la ciutat en 
els últims 100 anys. 
 
Dades 

Participació total: 561 persones i 47 grups 
 

Port comercial de 

Barcelona

65%

Port de Barcelona

11%

La pesca a 

Barcelona

15%

Barcelona des del 

mar

9%

 
 
 
 
 
 

Enguany s’ha elaborat una agenda d’activitats i s’ha 
fet difusió a diferents webs d’activitat cosa que ha 
permès augmentar la demanda de manera 
considerable de públic individual. 
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Projectes de divulgació 

 
Centre de Recursos Pedagògics del Mar, CRP Mar 
Compta amb recursos educatius que permeten treballar el mar a l’aula del centre, entre els quals 
destaquen les maletes pedagògiques Investiguem el plàncton i Habitants de mar. El CRP Mar 
ofereix també assessorament al professorat i permet a l’alumnat disposar d'informació per a la 
confecció de treballs de recerca. 
 

Dades 

Participació: 7 accions i 27 persones 
Entitats col·laboradores: CESIRE-CDEC (Centre Específic de Suport a la Recerca i la 
Innovació), CRP Les Corts i CRP Horta-Guinardó. 

 
Observadors de la platja 
Projecte educatiu desenvolupat conjuntament amb l’Institut de Ciències del Mar de Barcelona 
(ICM-CSIC). L’Objectiu d’aquest projecte és fer un estudi de la presència de mircoplàstics a la 
sorra de la platja a través de una proposta de ciència ciutadana. D’altra banda, també es 
proposa fer un estudi de diferents aspectes de la platja, els plàstics i el seu efecte sobre els 
organismes marins. Durant aquest curs escolar s’ha fet una prova pilot amb els alumnes de 6è 
de l’escola Alexandre Galí de la Barceloneta 
I.  
El Consorci El Far al Congrés Internacional va estar present a congrès Internacional celebrat a 
Lanzarote sobre Microplàstics MICRO2016 de la mà de l’Institut de Ciències del Mar-CSIC. Aquesta 
entitat va presentar el projecte pilot amb les escoles, realitzat en el marc del projecte RecerCaixa. 
"Community-based Observatories tackling MICROPLASTIC: Spanish schools pilot project based on 
seawatchers.org".  
 
Participació: 30 nens i nenes 

Entitats col·laboradores: ICM-CSIC, Escola Alexandre Galí 
 

Let’s clean up Europe 
 
El programa LIFE+ de la Comissió Europea duu a terme un projecte anomenat “La Setmana 
Europea de la Prevenció de Residus (EWWR), que coordina una jordana anual de neteja a tot el 
món anomenada Clean Up Day. En el cas europeu, el nom de la campanya és el de Let’s Clean 
Up Europe! El dia 6 maig es va fer una neteja de la platja de la Barceloneta amb l’Escola 
Alexandre Galí. L’activitat també va comptar amb la participación del Servei de Neteja de les 
platges de Barcelona. 
 
Participació: 30 nens i nenes 
Entitats col·laboradores: Agència Catalana de Residus, Servei de Neteja de les Platges de 
Barcelona i Escola Alexandre Galí. 

 
Accions de difusió 
 
Vespres Vora a mar, cicle de xerrades organitzades per Barceloneta Proa a la Mar. Les xerrades 
estaven vinculades a la tradició marinera del barri de la Barceloneta. Les xerrades es van fer a 
bord del Far Barcelona. 

 
Participació total: 71 persones 

http://www.consorcielfar.org/ca/Activitat_Programes_educatius_Arees_de_treball/13/centre_de_recursos_educatius_del_mar_/


 

 

 

 

 

Memòria 2016 | Consorci El Far - 19 -  

Entitats del Programa Èxit realitzen una sessió de treball a bord del Far Barcelona 
 
Responsables dels projectes educatius de les diferents entitats que participen en el Programa Èxit 2 del 
Consorci d’educació de Barcelona, s’han embarcat a bord del Far Barcelona amb l’objectiu de generar un 
espai de trobada entre entitats per buscar sinèrgies de treball. 
 
En aquest sentit, les 28 persones que van participar en la jornada es van poder conèixer entre elles, les 
seves entitats i els projectes educatius que cadascuna duu a terme. Fruit de les dinàmiques generades 
es van elaborar propostes de col·laboració que es podrien dur a terme en el futur immediat. 
 
Al mateix temps les persones participants van poder tenir un primer contacte amb el món de la navegació 
tradicional a bord del Far Barcelona, una goleta que ha estat el primer vaixell escola civil a tot l’estat 
espanyol, tasca que ha estat reconeguda a nivell internacional. 
 

 
Quadre resum activitats educatives i culturals 

ACTIVITAT/PROGRAMA 

Nº grups Nº persones Valoració mitjana 

(de 1 a 4) 

Programa Entorn del Mar 315 6881   

L’activitat comercial marítima 268 5785 

3,8 
Cultura i patrimoni marítims - - 

Navegació tradicional 37 866 

El medi natural 10 230 

Activitats d’estiu 3 60   

Descobreix el port - - 

3.5 

Un dia de pesca - - 

Petits grumets 2 30 

Quin vaixell sóc? - - 

Navega a bord del Far Barcelona 1 30 

Curs de mariner - - 

Visites culturals al Port de Barcelona 47 561   

El Port de Barcelona 5 61 

3,9 
El Port comercial 31 333 

La pesca a Barcelona 7 84 

Barcelona des del mar 4 83 

CRP Mar  7 27   

Habitants del mar 3* -   
  

 -- 
Investiguem el plàncton 1 --  

Treballs de recerca 1 1 

Préstec de material 1 1 

Activitats específiques 1 25 

Accions de difusió     

Vespres vora a mar 3 71  -- 

APM-Diàlegs  de ciutat 2 12  

Dia Mundial de l’Aigua 1 10  

Total 378 7.622  3,8 

*el crp no ha passat la informació en relació a les escoles que s’ha deixat ni quants alumnes l’han utilitzat 
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Navegació tradicional, eina per a l’aprenentatge 

 
 
 
 
 

Des de l’Escola de Navegació Tradicional es 

fomenta la navegació com a eina per 

l’aprenentatge i el creixement personal. Tots els 

ciutadans tenen l’oportunitat de conèixer i gaudir 

del patrimoni marítim amb que compta la ciutat de 

Barcelona. 
 

 
 

 

 

 
Les embarcacions del Consorci El 
Far han navegat un total de 1.835 
milles nàutiques i més de 400 
persones han rebut formació en 
navegació tradicional. 
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La navegació i els joves 

 
Programa Grumet Èxit: Aprendre a través de la navegació tradicional 
 
Programa d’adaptació curricular vinculat als projectes ÈXIT que duu a terme el Consorci 
d’Educació de Barcelona. Tenint el vaixell com a aula flotant, els alumnes de 3r i 4t d’ESO 
aprenen conceptes relacionats amb el currículum escolar col·laborant colze a colze amb la 
tripulació en les feines diàries i la vida a bord. 
 
Dades 

Participació total: 68 alumnes i 7 instituts 
Entitat col·laboradora: Consorci d’Educació de Barcelona 
 
10è Aniversari del programa Grumet Èxit. 
 
L’any 2005, el Consorci El Far signava un conveni de col·laboració amb el Consorci d’Educació de 
Barcelona per engegar el que seria una prova pilot de com incorporar la navegació tradicional al 
currículum escolar de 3r i 4t de l’ESO. La iniciativa, que es va dur a terme amb els alumnes de l’IES 
Rambla Prim, va comptar amb el suport de la Fundació Laureus Espanya i l’Institut Municipal Barcelona 
Esports, amb l’objectiu de posar en marxa el que és avui dia el programa Grumet Èxit. 
 
Durant aquests 10 anys, un total de 129 grups i prop de 1.800 alumnes de diferents instituts de la ciutat 
de Barcelona, Badalona, Sant Adrià de Besòs i l’Hospitalet de Llobregat han participat en aquest 
programa educatiu que és un referent a nivell nacional i internacional pel que respecta la incorporació de 
la navegació tradicional en l’educació formal. 
 
Un any de celebracions 
 
Per commemorar el 10è aniversari del Programa educatiu Grumet Èxit, s’han dissenyat un conjunt 
d’activitats per als centres educatius participants. Destaca la Jornada de jocs mariners a la platja, la qual 
ha permès a 115 grumets gaudir d’una sessió lúdic-esportiva que els ha permès gaudir d’un espai de 
trobada i creació vincles. 
 
Els alumnes també han participat en el disseny d'un logo per commemorar el 10è aniversari. D'entre totes 
les propostes presentades els alumnes han escollit el logo guanyador del qual se n’ha fet un gallardet que 
s'hissarà en el Far Barcelona durant la navegació d’estiu. 
 
Durant aquest curs escolar, s’ha posat en marxa el Bloc Grumet Èxit en el qual els alumnes dels diferents 
centres educatius participants han escrit el seu quadern de bitàcola i explicat les seves experiències en el 
dia a dia, tant a bord de les embarcacions com a l'aula. 

 

 

Premi treballs de recerca del Batxillerat 
Activitat vinculada al premi per al finalistes de la Mostra dels Treballs de Recerca del Batxillerat. 
Els nois i noies van viure l’experiència de navegar a bord del Far Barcelona durant tot un dia. 
Durant la navegació van participar en les maniobres i en la vida a bord. 
 
Dades 

Participació total: 18 persones 
Entitat col·laboradora: Consorci d’Educació de Barcelona i Institut Municipal d’Educació 
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Formació en navegació  

 
La formació en navegació ha estat adreçada, d’una banda, a acollir a alumnes en pràctiques 
segons els convenis signats amb diferents entitats o centres formatius.  
 
 

 Institut Rambla Prim 

 UPC Facultat Nàutica 

 Curs Patró portuari 

 Curs Mariner de pont 

 
Quadre resum accions formatives 
 
 

ACTIVITAT/PROGRAMA 

Nº grups Nº persones Valoració  

(de 1 a 4) 

La navegació i els joves 9 89  3,6 

Programa Grumet Èxit 7 68 3,6 

Navegació estiu 2 21  

Navegació i Formació professional 4 43   

CF Màquines IES Ametlla 1 2  -- 

Curs Patró portuari 1 20  -- 

CF Alumne de pont 1 6  -- 

IES Rambla Prim 1 2  -- 

TOTAL 13 132 3,6 
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Recerca i innovació 
 
 
 
 

El Consorci El Far col·labora activament amb 

centres d’investigació científica com ara l’Institut 

de Ciències del Mar-Consell Superior 

d’Investigacions Científiques (ICM-CSIC), 

universitats o empreses que potencien el 

coneixement i la recerca en el medi marí. També 

dóna suport a projectes d’innovació tecnològica 

en el sector nàutic. 
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 Biblioteca 

 
 

 

 

 

 

 

La Biblioteca del Consorci El Far treballa per a la difusió 

de la cultura del mar, alhora que ofereix recursos 

especialitzats com a suport a la tasca formativa i de 

promoció del sector nàutic que duu a terme l’entitat. 
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Col·lecció 
 
La Biblioteca del Consorci El Far posa a disposició del ciutadà una col·lecció de recursos de 
seccions temàtiques vinculades al mar, especialment en construcció i manteniment 
d’embarcacions d’esbarjo, formació en nàutica esportiva i publicacions per a la navegació.  
 
La col·lecció està formada per:  

 

 4.876 (vol.) monografies 

 70 títols de publicacions periòdiques especialitzades (suport paper), de les quals 32 
formen part de la col·lecció permanent. 

 255 cartes nàutiques actuals 

 220 audiovisuals 

 

Serveis 
 

 Sala de consulta i sala d’estudi, per a 10 i 9 usuaris respectivament. 

 Préstec de monografies, cartes nàutiques, publicacions periòdiques i multimèdia. 

 Punt d’informació del sector de la nàutica esportiva. 

 Accés wi-fi. 

 Punts de treball amb ordinador i impressora. 

 Servei de reprografia. 
 

La Biblioteca del Consorci El Far elabora i difon mensualment dos butlletins electrònics, un que 
informa sobre les novetats bibliogràfiques, principalment de monografies i cartes nàutiques, i 
l’altre amb els sumaris de revistes que es publica en format digital. També dóna suport als 
programes de formació de l’Institut de Nàutica de Barcelona. 
 

Usos i usuaris 
 
La Biblioteca ha atès i gestionat 778 usos presencials, a més de les visites que ha rebut al seu 
lloc web on s’ofereix el catàleg de l’equipament, novetats, agenda d’activitats i documents en 
format digital.  
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Promoció econòmica 
 
 

Amb objectiu de potenciar iniciatives socioeconòmiqes en 

l’àmbit de les activitats nàutiques i marítimes, el Consorci El 

Far compta amb el Centre d’Empreses del Mar, que acull a 

empreses que tenen el mar com a eix de treball, i ajuda a 

posar en marxa noves iniciatives. També ofereix espais 

singulars i polivalents per a la realització de conferències, 

jornades, seminaris, cursos de formació,... constituint un 

equipament per a la ciutat arran de mar. 

 

Les instal·lacions del Consorci 
El Far han tingut un total de 
513 hores d’ocupació, amb un 
total de 4.640 persones. 

 

Centre d’Empreses del Mar 

 
El Consorci El Far ha acollit un total de 21 empreses relacionades amb el sector, 15 en 
modalitat resident i 6 domiciliades. Les 15 empreses residents suposen una ocupació del 93% 
dels espais disponibles. Segons el seu objecte principal, hi hagut la següent participació: 

Serveis logistics

37%

Formació

5%
Associacions 

professionals

21%

Serveis nàutics

37%

 
Tipologia d’activitats 

 

Gestió d’espais 

Enguany, el total d’ocupació ha estat de 171 usos i 513 hores d’ocupació el que suposa 
una participació total de 4.640 usuaris, un 90% de formació. Cal destacar que amb 
l’activitat el nou Institut de Nàutica de Barcelona (INB) a l'edifici del Consorci El Far i a 
l’Escola Drassana. En aquest sentit, s’han hagut ubicat en l’edifici seu les seves oficines 
(planta baixa), així com les seves aules i sales de reunions (segona planta). Això ha 
comportat una reducció d’espai i aules que es poden llogar a externs de forma puntual.  
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Participació i accions de comunicació 
 

Actes de ciutat 
 
 
Escala a Barcelona. Festa de la cultura marítima 

Del 18 al 20 de març es va celebrar el festival Escala a Barcelona. Festa de la cultura marítima 
organitzat pel Museu Marítim de Barcelona (MMB), el Consorci El Far, la Fundació Navegació 
Oceànica de Barcelona (FNOB) i el Port de Barcelona.  

Durant els tres dies que va durar el festival, més de 100.000 persones van participar en el que es 
vol que sigui el festival marítim per a la ciutat, la qual espera celebrar la propera edició l’any 
2018, i tenir un caràcter bianual.  
 
El festival va permetre gaudir durant 3 dies de la visita gratuïta a una trentena d’embarcacions 
tradicionals i grans velers d’arreu d’Europa. A més, 
durant tot el cap de setmana es va gaudir d’una 
programació variada amb activitats familiars, 
demostracions d’oficis i tradicions marineres, 
espectacles, concerts, exposicions i un espai 
gastronòmic. 

El festival Escala a Barcelona va tancar el 
diumenge 20 de març amb la sortida de les 
embarcacions participants rumb a Sète, cap al 
festival marítim Escale à Sète (del 22 al 28 de 
març) que enguany celebrava la quarta edició. Els 
vaixells van commemorar d’aquesta manera una 
ruta històrica existent al segle XIX en la que es 
realitzava el comerç de cítrics entre les costes del 
llevant de la península ibèrica o les illes balears i el 
sud de França. La hissada de veles i la sortida d’aquests grans velers es va poder veure des del 
litoral barceloní. 
 
La iniciativa de crear un festival marítima a Barcelona ha nascut arran de la col·laboració que 
s'ha establert amb els organitzadors del festival marítim Escale à Sète, al Llenguadoc francès. 
Tots dos festivals tenen l'objectiu d'iniciar de forma conjunta un projecte que impulsi la cultura 
marítima en els dos territoris: Occitània i Catalunya. 
 
Presentació del llibre “Cuaderno de Islas” 
a bord del Far Barcelona 

El Consorci El Far va organitzar la 
presentació del llibre “Cuaderno de Islas” 
de Juan Rigo en col·laboració amb 
l’editorial Ruleta Rusa. La presentació es 
va dur a terme a bord de la goleta Far 
Barcelona en el context del festival 
marítim Escala a Barcelona. 
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Participació en altres esdeveniments 
 

Dia marítim europeu 

En el marc de la celebració del Dia Marítim Europeu, els 
membres de la Xarxa de Museus Marítims de la Costa 
Catalana, entre ells el Consorci El Far, van impulsat una acció 
simbòlica en favor del patrimoni marítim i en especial en favor 
de les embarcacions històriques. El Dia Marítim Europeu, que 
se celebra anualment el 20 de maig, va comptar enguany amb 
una nova proposta que va consistir en la hissada d’una 
banderola a tots els museus que formen part de la Xarxa i 
també a les embarcacions que van voler afegir-se.  

 

 

Converses Vora el Mar a bord del Far Barcelona 

 
Des del projecte comunitari Barceloneta Proa a la Mar, del 
qual el Consorci El Far és membre es va 
organitzar Converses Vora el Mar, un cicle de tres 
xerrades que, a bord de l'embarcació tradicional El Far 
Barcelona del Consorci El Far. Aquestes van 
abordar diferents temàtiques vinculades estretament al 
barri de la Barceloneta, sempre amb el mar com a eix 
vertebrador.  
 
La primera va ser 'Som Mediterrani: És Barcelona una 
ciutat refugi?' Les altres dos converses van parlar de la 

Barceloneta d'en Joan Salvat-Papasseit, i la transformació de la 
Barceloneta a través de la cuina.  
 
 
 
 

Presència en el mitjans de comunicació 

 

23.272 visites al web de l’entitat 

4.037 seguidors a Facebook 

20 vídeos al canal Youtube de l’entitat, amb un total de 2.592 reproduccions 

Més de 100 noticies i articles de premsa escrita i mitjans digitals 

5 noticies a radio i televisió 

http://museusmaritims.mmb.cat/
http://museusmaritims.mmb.cat/
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Medi Ambient i Qualitat, eixos de treball 
 

 

Sistema de Gestió Integrat  
 

El Consorci el Far té certificades les activitats de formació i 
educació segons les normes UNE-EN-ISO 9001(EC-6568/11) 
referent a la Qualitat i UNE-EN ISO 14001(MA-2278/11) referent 
al Medi Ambient.  
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Exercici econòmic 
 
Els comptes anuals del Consorci El Far s’aproven pel Consell General, consoliden amb els de 
Ajuntament de Barcelona, i s’auditen anualment. 
 
El pressupost del Consorci per a l’exercici 2016 tenia un import inicial de 1.110.000,00 euros, 
tant pel que fa a ingressos com a despeses. 
 

Ingressos  

 Ingressos per programes 489.096,00€  

 Aportacions ens 
consorciats 

506.478,92€ 

 Total ingressos 995.574,92€ 

 Despeses  

 Personal 581.372,59€  

 Béns corrents i serveis 334.636,26€ 

 Financeres 1.392,78€ 

 Total despeses 917.401,63€ 

 
El resultat pressupostari ha estat de 78.173,29€ i el romanent líquid de tresoreria de 134.924,02 
euros. 
 
El percentatge d'execució del pressupost de despeses es situa en el 85,74%. Aquest 
percentatge es inferior al de l’exercici 2015, amb un nivell de pagament del 96,78%. 
 
El percentatge de compliment de les previsions d'ingressos s'ha situat en el 93,04%, un 1,78% 
menys que en l’exercici anterior, amb un nivell de recaptació del 99,88%, un 2% més que en el 
2015. 
 


