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Maite FandosPresidenta
Consorci El Far

L’any 2013 ha estat un punt clau en el trajectòria del Consorci El Far si tenim 
en compte que l’entitat ha celebrat el seu 20è aniversari. Per això, s’ha volgut 
posar l’accent en el paper que ha tingut i té com a difusora de la cultura del 
mar a Barcelona. Amb aquest motiu s’han endegat diferents accions de 
difusió entre les quals cal destacar el documental “Consorci El Far: 20 anys 
apropant la cultura del mar”.

En aquest sentit, destaquen els 25.458 usuaris que l’entitat ha atès 
enguany segons les diferents línies de treball que desenvolupa: la formació 
professional, la difusió dels valors del mar i la navegació, la generació de 
nous projectes, o la participació activa en actes de ciutat i esdeveniments 
que ajuden a apropar al ciutadà els valors socioculturals, econòmics i 
ambientals del mar.

Respecte a les activitats educatives desenvolupades, els programes 
Entorn al mar i Grumet Èxit consoliden la seva participació. En aquesta 
ocasió però, destaca el conveni signat amb Càrites Diocesana que 
ha permès apropar el món de la navegació a joves del barri de la 
Barceloneta en risc d’exclusió social. Aquesta, entre altres accions 
vinculades amb els centres educatius del barri, posen en evidència 
el compromís que té el Consorci El Far per prioritzar la relació amb el seu 
entorn territorial més proper. Igualment, les visites culturals adreçades a adults han tingut com 
a exponent la visita “Barcelona des del mar”, on, a bord de la goleta Far Barcelona, els barcelonins 
han pogut observar de manera privilegiada el seu litoral. 

La tasca desenvolupada per l’Escola de Navegació Tradicional, a més de donar suport a les 
activitats educatives i formatives del Consorci El Far, ha posat èmfasi aquest any en les navegacions 
d’altura. En aquest cas, destaca la participació del Far Barcelona en la Meditarranean Tall Ships 
Regatta, on 24 alumnes i 4 professors van començar el curs escolar participant com a trainees en la 
navegació que va portar la nostra embarcació a Toulon i a La Spezia. La regata va estar organitzada 
per la Sail Training International en col·laboració amb la Fundació Navegació Oceànica Barcelona 
(FNOB) i el Consorci El Far a l’estada de Barcelona. Aquest esdeveniment, que va coincidir amb les 
Festes de la Mercè, va aplegar un total de 28 embarcacions i 200.000 visitants.

La formació en els oficis del mar novament constitueix l’eix central de les accions que realitza 
l’entitat. Enguany s’ha comptat amb una nova edició del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Manteni-
ment d’Embarcacions i Serveis Portuaris, alhora que s’han posa’t les bases pel desenvolupament 
de nous projectes de formació ocupacional entre els que destaca Fem Ocupació per a Joves. La 
col·laboració amb altres entitats i empreses es fa palesa amb el paper que desenvolupa l’equip 
tècnic de l’Escola Drassana donant suport al projecte universitari RC Sailing Challenge, al curs de 
Confecció Industrial, o bé al projecte Feines de Drassanes que compta amb el suport del Consorci 
d’Educació de Barcelona.

Igualment, l’aposta per la qualitat i la sostenibilitat, juntament amb l’acció social que desenvolupa 
el Consorci El Far han estat novament els eixos claus i transversals que han caracteritzat les seves 
línies de treball.
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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 desenvolu-
pament 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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20 anys apropant la cultura del mar
“El Consorci El Far comença a gestar-se en el 
moment en què Barcelona es planteja un litoral diferent 
amb l’arribada dels Jocs Olímpics del 1992. L’inici 
d’accions formatives vinculades a la recuperació de 
patrimoni marítim, i el desenvolupament d’activitats 
educatives i culturals han permès que es consolidin 
els vincles que la ciutat ha tingut i té amb el mar”.

Andor Serra
Director generalConsorci El Far

1992
L’Escola Taller del Patrimoni 
Marítim construeix el caro 
d’art “Icària”, embarcació 
encarregada de portar 
la torxa olímpica al port 
d’Empúries dels Jocs 
Olímpics de Barcelona’92.

2008
El Far Barceloneta 
s’incorpora a la realització 
d’activitats educatives. 
L’estol d’embarcacions 
constitueix el patrimoni viu 
de l’entitat, i esdevenen 
autèntiques “aules flotants”.

1993
Neix el Consorci El Far 
com a resultat de la tasca 
engegada per l’associació 
Barcelona fes-te a la mar, 
entitat pionera en impulsar 
la recuperació i la promoció 
de la cultura i les tradi-
cions marítimes del litoral 
barceloní.

2009
L’organització Sail Training 
International declara al 
Consorci El Far organitza-
ció de l’any. Aquest premi 
reconeix la tasca educativa 
que es duu terme a través 
del programa Grumet Èxit.

1994
Els llaguts Far de For-
mentera i Far de Cabrera 
comencen a navegar per tal 
de desenvolupar activitats 
educatives i visites culturals 
per conèixer el Port de 
Barcelona.

1995-1997
Es crea el Centre 
d’Empreses del Mar per 
donar suport a la creació 
de noves iniciatives en el 
context del sector nàutic.

2006
La goleta Far Barcelona es 
vara i participa per 1a vegada 
en la Tall Ships Race.
Es posa en marxa el 
Cicle Formatiu de Grau 
Mitjà de Manteniment 
d’Embarcacions i Serveis 
Portuaris, en col·laboració 
amb l’Institut Rambla Prim.

2007
El Consorci El Far promou  
la realització de la Barcelona 
World Race. Per tal de 
gestionar la regata, el 
2005 es crea la Fundació 
Navegació Oceànica 
de Barcelona que té al 
Consorci El Far com a 
coordinador tècnic.

Edifici seu
Activitats educatives pel 
Port de Barcelona Centre d’empreses del mar

Organitzac
io de l’anyEs promou la 

Barcelona World Race El quetx Far Barceloneta

Arribada de la 
torxa olimpica 

Els joves i
 la naveg

acio
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2010
Les embarcacions Far 
Barcelona i Far Barceloneta 
participen en els esdeve-
niments organitzats amb 
motiu de la 2a edició de la 
Barcelona World Race.

2011-2012
Es desenvolupa el Pro-
grama educatiu de la 2a 
edició de la Barcelona 
World Race. El programa 
rep el suport del Departa-
ment d’Ensenyament i es 
reconeix el seu caràcter 
innovador.

2014
Navegant cap al futur...

1994-1999
Es crea la Biblioteca i 
s’especialitza en l’àmbit 
nàutic i en el coneixement 
d’aspectes socials, 
econòmics, ambientals i 
culturals vinculats al mar. 

2013
En els 20 anys d’activitat, 
291.628 persones han 
participat en programes 
educatius i activitats 
culturals.

2000-2003
La formació en els oficis 
del mar incorpora noves 
especialitats i actualitza la 
seva oferta formativa. 

2004
S’assenten les bases 
per desenvolupar el 
Cicle Formatiu de Grau 
Mitjà de Manteniment 
d’Embarcacions i Serveis 
Portuaris.

2005
S’aprova el Pla Estratègic 
Litoral de la Regió Metro-
politana de Barcelona que 
involucra 27 municipis i 
aprova 35 propostes estratè-
giques a incorporar als seus 
plans d’actuació municipal.

La goleta Far Barcelona

Biblioteca
 especiali

tzada

Actes de ciutat

Noves especialitats

Seguint la 
Barcelna World Race

Taller de l’Escola Drassana

Mediterrane
an 

Tall Ships Regatta

Pla Estrategic del Litoral

Andor Serra
Director generalConsorci El Far
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Òrgans de govern

El Consorci El Far és un ens públic format per l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalun-
ya, 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 
Maite Fandos

Generalitat de Catalunya
Jordi Vilajoana
Melcior Arcarons
Antoni Trasobares

Ajuntament de Barcelona
Maite Fandos
Gerard Ardanuy
Mercè Homs
Antoni Vives

Diputació de Barcelona
Joan Roca
Mireia Solsona

Autoritat Portuària de Barcelona
Joan Colldecarrera
Adolf Romagosa

Comissió Executiva

President/a
Maite Fandos

Vicepresidents
Jordi Vilajoana
Joan Roca
Joan Colldecarrera

Director General
Andor Serra

Secretari 
Jordi Cases

Interventora
Sra. Ana Navarro

Entitats vinculades

Universitat de Barcelona 
Jordi Serra

Universitat Politècnica de Catalunya
Santiago Ordàs
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Presidència
Ima. Maite Fandos

Direcció General
Andor Serra

Secretària de Direcció
Àngels Cordón

Recursos i Serveis Generals
Maria Soler

Recursos humans 
Àngels Rodríguez

Recepció
Marta Cid
Laura González

Centre d’empreses- Lloguer d’espais
Xavier de Yzaguirre

Manteniment
Alberto González

Comunicació
Ana Vico

Disseny i edició
Eva Rafecas

Àrees de treball

Escola Drassana 
Alejandro Bosque
Carles Jorba
Francisco Álvaro
Josep M. Armengol
Oscar Pijuan

Programes Formatius 
Patrícia Giménez

Biblioteca
Àngels Farré

Estol d’embarcacions
Carles Jorba
Daniel Martínez
Lluís Graupera
Manuel Sanz
Luís Villegas 

ISO i Medi Ambient 
Lucía Cuesta

Programes Educatius 
Cristina Puig
Ana Vico
Mª Àngels Herrera

El nostre equip

La plantilla del Consorci El Far és de 21 treballadors i treballadores.

Enguany s’han contractat temporalment a 6 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 comptat amb 2 monitores d’empreses 
externes. 

També s’ha comptat amb:

Jordi Fatjó, Xavier Ges, Jaume Guàrdia, Joan Marc Matas, Elisabet Paül, Alejandro Ribas, Jaume 
Sánchez, Alícia San Miguel.
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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 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.

© Eva Rafecas
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Estol d’embarcacions tradicionals

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

Goleta de dos pals
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.

Llagut menorquí
Eslora: 9,05 m

Capacitat: 9 adults

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

Quetx de dos pals
Eslora: 17,90 m

Capacitat: 18 adults

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.

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.

Llagut mallorquí
Eslora: 11,10 m

Capacitat: 12 adults

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

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.

Far Barcelona

Far de Cabrera

Far Barceloneta

Mare Nostrum

Far de Formenetera

Dunia

Valor patrimonial

© Vicente Garcia-Delgado
© Pere de Prada

© Pere de Prada
© Enric Gariga

© Pere de Prada
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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

Fundació Navegació Oceànica Barcelona (diferents convenis)

• Programes educatius per a escolars, formació professional, formació ocupacional i 
formació contínua.

• Projecte interuniversitari RC Sailing Challenge.
• Participació del Far Barcelona a la Regata Tall Ships 2013.
• Programa educatiu de la Barcelona World Race. 

Departament d’Ensenyament, Fira Internacional de Barcelona, ADIN i Associació de Ports 
Esportius i Turístics de Catalunya (ACPET)

CFGM de Manteniment de Vaixells i Serveis Portuaris, en col·aboració amb l’IES Rambla Prim 
de Barcelona.

Consorci d’Educació de Barcelona

• Programa Grumet Èxit.
• Programa Exit 2. Oficis de la ciutat.

Fundació Navegació Oceànica Barcelona i Universitat de Barcelona

Marc global de col·laboració.

Fundació Navegació Oceànica Barcelona, i Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya

Marc global de col·laboració.

Càritas Diocesana i Fundació Navegació Oceànica Barcelona

Programa “Grumet amb Cor”. 

Museu Marítim de Barcelona

Programa d’actuació 2013 de la Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana.

Fundació Navegació Oceànica Barcelona, Sailing Technologies, SL, Institut Químic de Sarrià-
Universitat Ramon Llull, i Universitat Politècnica de Catalunya

Marc global de col·laboració.
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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.
 
Fundació Navegació Oceànica Barcelona, Digital Centre Tecnològic i Institut de Ciències del Mar

Projecte Citclops.

Universitat Politècnica de Catalunya

Pràctiques acadèmiques d’alumnes.

Facultat de Psicologia-Universitat de Barcelona

Pràctiques acadèmiques de 1 alumne.

Fundació Formació i Treball

Pràctiques formatives.

Escola de Capacitació Nàuticopesquera de Catalunya

Pràctiques acadèmiques de 6 alumnes.

Escola Jesuïtes del Clot

Pràctiques acadèmiques d’1 alumna.

Globalmarine Consultants, S.L.

Cursos de formació marítima homologada.

Centro de Estudios Marítimos del Atlántico

Cursos de formació marítima homologada.

El Consorci El Far en xifres

• 25.458 usuaris
• 2.680 hores de formació
• 491 activitats educatives i culturals
• 1.225 hores de navegació
• 3.041 Milles nàutiques
• 200.000 visitants als actes de ciutat
• 100 entitats i empreses treballant en xarxa
• 268 aparicions en els mitjans de comunicació

Regata grans velers
 al Port Vell
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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.

“Tenir l’oportunitat de fer les pràctiques en 
empreses del sector, ajuda a conèixer quina serà 
la realitat laboral amb què ens enfrontarem. Vull 
que la nàutica sigui la meva professió”.

Jaume Sánchez 
Estudiant del CFGM Manteniment  
d’Embarcacions i Serveis Portuaris

36 actuacions formatives amb 

participacio de 638 
persones

Formacio vinculada al sector nautic

Activitat
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Formació reglada 

Cicle de Grau Mitjà de Manteniment d’Embarcacions  
i Serveis Portuaris
L’Escola Drassana ha desenvolupat la 7a edició en 
col·laboració amb l’IES Rambla Prim  i mitjançant conveni 
amb el Departament d’Ensenyament, el Consorci El Far, 
l’Associació d’Empresaris d’Indústries, Comerç i Serveis 
Nàutics (ADIN), la Fira Internacional de Barcelona, 
i l’Associació Catalana de Ports Esportius i turístics 
(ACPET). 

Els alumnes realitzen:

• 300 hores de pràctiques en empreses  
(Formació en Centres de Treball, FCT)

• Formació complementària:

• Curs de Formació Nàutica Bàsica, que els 
permet obtenir la cartilla de navegació.

• Curs Bàsic de Passatge

• Curs de Patró Portuari

Relació de matriculats i grau d’aprovats 2012-13

Curs 2012-13 Núm. alumnes Aprovats % aprovats
1r curs 34 22 65%
2n curs 16 16 100%
TOTAL 50 38 76%

*Es calcula en base al número d’alumnes assistents.

Pràctiques de treball

Entitats i empreses col·laboradores: 
Centre Municipal de Vela, QM Nàutic, Varadero Barcelona, Italmotonàutica.

Col·laboracions
Revisió del currículum del cicle formatiu de Manteniment de Vaixells i Serveis Portuaris. 

Disseny del currículum per comptar amb un cicle propi i específic de grau mitjà de manteniment de 
vaixells, dins de la família del Transport i Manteniment de Vehicles. 

Grau d ’insersio labor
al 

del 37,5 %
’
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Formació ocupacional

Fem Ocupació per a Joves
El mes de desembre es va iniciar un nou programa 
subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri 
d’Ocupació i Seguretat Social, i el Fons Social Europeu.

S’orienta a la realització d’actuacions ocupacionals per 
afavorir la inserció laboral dels joves, alhora que atén les 
necessitats reals de les empreses. El projecte permet dur 
a terme un itinerari dual de formació-inserció vinculat a un 
contracte de treball.

Altres accions formatives

Cicle de conferències Escola Drassana
La 4a edició del cicle de conferències de l’Escola Drassana 
s’adreça als alumnes del cicle formatiu i als professionals o afeccionats 
de la nàutica. Aquestes són impartides per professionals d’empreses 
especialitzades.

Les conferències realitzades han tractat sobre:

• Protecció de la corrosió galvànica a les embarcacions. 

• Sistema CLICK BOND, Tecnologia aplicada en sistemes de 
fixacions estructurals adhesives. 

• Antifoulings i acabats.

Empreses col·laboradores:  
PROYTEC, FASTENCAT, AKZO NOBEL INDUSTRIAL PAINTS, S.L

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* 

• Mariner de Pont 

• Bàsic de Passatge* 

*Participació dels alumnes del CFGM

Participacio de  
85 persones

’

Participacio  de
165 alumnes

’  

Grau d ’insersio labor
al 

del 37,5 %
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Cursos per a professionals amb Globalmarine Consultants
Cursos de formació marítima homologats que s’adrecen a professionals en actiu. 

• Lluita contra la contaminació.  

• Curs d’operador restringit del sistema mundial de Socors i Seguretat Marítima. 

• Formació Bàsica. 

Entitat col·laboradora:  
Globalmarine Consultants

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 man-
teniment de la seva pròpia embarcació.

• Pintura i vernissos 

• Manteniment de vaixells de fibra 

• Manteniment de motors 

• Manteniment de vels i eixàrcia 

Curs de Confecció Industrial Nàutica
Curs de 400 hores orientat a proporcionar formació a persones en atur de llarga durada per facilitar-
ne la inserció laboral. 

Entitats col·laboradores: 
Fundació Navegació Oceànica Barcelona, Càritas Diocesana, Projecte Comunitari de la Barceloneta 
“Barceloneta proa a la Mar”.

Feines de Drassanes
Dins el context dels Programes Èxit del Consorci d’Educació de Barcelona, s’ha dut a terme la 2a 
edició del curs Feines de Drassanes (30 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.

Entitat col·laboradora: 
Consorci d’Educació de Barcelona

Participacio de 
49 alumnes

’  

Participacio de
52 alumnes

’  

Participacio de
28 alumnes

’  

Participacio  de
7 instituts i 16 perso

nes’  
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Visites guiades Escola Drassana
Visita que s’adreça als alumnes del programa Grumet Èxit per conèixer el funcionament d’una dras-
sana.

Entitat col·laboradora: 
Consorci d’Educació de Barcelona 

Projecte RC Sailing Chanllege
Projecte desenvolupat amb la Fundació Navegació Oceànica Barcelona i Sailing Technologies 
adreçat a estudiants universitaris que construeixen embarcacions prototips per participar en la rega-
ta de radiocontrol Barcelona World Race Experience Series 2013.

Entitats col·laboradores: 
Fasol, Tack Veles, Reial Club Marítim de Barcelona 

“Volem ser un referent en els ensenyaments 
d’especialització per al sector nàutic per tal de  permetre 
singularitzar l’oferta amb oportunitats pel territori, i 
especialment pel que fa al barri de la Barceloneta”.

Alejandro Bosque 
Director de l’Escola Drassana, 
Consorci El Far

Participacio de
119 alumnes

’  

Participacio de
70 alumnes

’  

Participacio de
52 alumnes

Participacio  de
7 instituts i 16 perso

nes
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Quadre resum d’accions formatives

ACCIÓ FORMATIVA Nº cursos Núm. alumnes Hores de formació Valoració (de 1 a 4)

Formació reglada 2 50 1.026 2,5
CFGM Manteniment 
d’embarcacions (1r curs)

1 34 561*

2,5
CFGM Manteniment 
d’embarcacions (2n curs)

1 16 465*

Cicle de Conferències Escola 
Drassana

3 85 8 3,2

Protecció de la corrosió galvànica a 
les embarcacions

1 29 2 3,3

Sistema CLICK BOND (Tecnologia 
aplicada en sistemes de fixacions 
estructurals adhesives)

1 37 2 3,1

Antifoulings i acabats. 1 19 2 3,2

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

8 165 401

Formació Bàsica* 2 40 70 --

Mariner Pescador 2 40 50 --

Seguretat Marítima 1 20 36 --

Patró Portuari* 1 25 160 --

Mariner de Pont 1 20 60 --

Bàsic de Passatge* 1 20 25 --

Cursos Globalmarine 
Consultants

4 49 150

Lluita contra la contaminació 2 29 40 --

Curs d’operador restringit del sis-
tema mundial de socor i seguretat 
marítima (SMSSM (roc) 

1 7 40 --

Formació Bàsica 1 13 70 --

Cursos de Manteniment 
d’Embarcacions d’Esbarjo

5 56 52 3,2

Pintura i vernissos 1 7 12 3,5

Manteniment de vaixells de fibra 2 24 24 3,3

Manteniment de motors 1 10 12 3,2

Manteniment de veles i eixàrcia 1 15 4 3

Altres accions formatives 14 233 1.045 3,45
Cursos de Confecció Industrial 
Nàutica

2 28 800 3,5

Feines de Drassanes 1 16 30 3,9

Visites guiades Escola Drassana 10 119 15 --

Projecte RC Sailing Chanllege 1 70 200 3

TOTAL 36 638 2.680 3,12

(*) Hores realitzades només a l’Escola Drassana del Consorci El Far.
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El mar educa
L’Àrea de Programes Educatius té l’objectiu de contribuir al conei-
xement de la cultura del mar. Es desenvolupen activitats escolars, 
visites culturals per a adults, i projectes de difusió.

“Conèixer el port i el món de la pesca ha estat molt 
divertit i interessant. No m’imaginava tot el que hi 
ha al port, i això que he vingut moltes vegades al 
Maremagnum”.

Alex García 
Alumne, 2n EP 
Escola Alenxandre Galí

Un total de16.330 persones 

han participat en els 
diferents 

programes i activitats
en més 650 hores de navegacioó

 

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 13 activitats adreçades a educació primària, ESO, batxillerat i 
cicles formatius. Les activitats s’estructuren en 4 blocs temàtics:

• L’activitat comercial marítima
 Què és un port?
 El port comercial
 Com funciona el port
 Juguem a pescar
 La pesca

• Cultura i patrimoni marítims
 Història del Port de Barcelona

• Navegació tradicional
 Aprenem a navegar
 La navegació tradicional
 Navega a bord del Far Barcelona

• El medi natural
 El cicle de vida i paisatges al mar
 Investiguem el mar
 Laboratori de mar
 Observem el litoral

Enguany la participació de grups ha sofert un decrement del 8% relacionat directament amb l’economia de les famílies 
i del sector educatiu, així com l’ajust d’horari que pateixen els docents.

Participacio de
349 grups escolars i 
7.562 alumnes

Participació per blocs temàtics

Participació per procedència 
dels grups

Activitat 
comercial
86 %

86 %

Medi natural
5 %

Navegacioó
 8 %

Cultura i 
patrimoni

1 %

Barcelona 
ciutat 
54 %

Barcelona 
provincia
42 %

Catalunya 2 %

Estat 
Espanyol 2 %

’  

Navegacio trad
icional a bord 

del Far de Formentera
© Mireia Perelló
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Activitats d’estiu
Adreçat a infants d’entre 3 i 12 anys, aquest programa integra 
3 activitats adaptades als diferents grups d’edat: Descobrim el 
port, Un dia de pesca, i Curs de mariner.

Aquest any hi ha hagut un creixement del 15% respecte el curs anterior. L’activitat que més públic aglutina és Desco-
breix el port, seguit amb una gran diferència d’Un dia de pesca i Curs de mariner. 

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 funcio-
nament del Port de Barcelona i la transformació del front marítim de la ciutat en els últims 100 anys.

Aquest any hi ha hagut un increment del 6,5% d’activitat degut a l’augment de l’afluència de grups d’estrangers i a la 
posada en marxa de l’activitat Barcelona des del Mar. 

Participació per activitats

Descobrim 
el port
63  %

86 %
Un dia de 

pesca
21 % Curs de 

mariner
17 %

Port comercial
80  %

Barcelona 
des del mar 3  %

Port de 
Barcelona 17 %

Participacio de
24 grups  i 532 nois i noies

’  

Participacio de
65 grups i 823 persones

’  
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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 tam-
bé assessorament al professorat i permet a l’alumnat 
disposar d’informació per a la confecció de treballs 
de recerca.

Entitats col·laboradores: 
CESIRE-CDEC (Centre Específic de Suport a la Recerca i la Innovació), CRP Gràcia i CRP Eixample.

Programa Educatiu Barcelona World Race 2014-15
Amb motiu de la 3a edició de la regata de volta al món a dos, el Consorci El Far desenvolupa el progra-
ma educatiu que permet seguir l’esdeveniment des dels centres educatius.

El 2013 ha estat un any de preparació donat que la regata sortirà el 
proper 31 de desembre de 2014. S’han realitzat les següents accions:

• Disseny del Programa Educatiu de la  
Barcelona World Race 2014-15.

• Disseny de l’exposició Barcelona Navega.

• Coordinació i monitoratge de les carpes de l’exposició  
Barcelona Navega durant les Festes de la Mercè 2013.

• Grup de treball Programa educatiu Barcelona World Race, en 
col·laboració amb l’Institut de Ciències de l’Educació, ICE. 

• Xerrades dels navegants als centres educatius. 

• Disseny i implementació de l’activitat Apropa’t al litoral, en 
col·laboració amb l’Agenda 21 Escolar.

• Participació al Festival de la Infància 2013. 

Entitats col·laboradores:  
Fundació Navegació Oceànica Barcelona, ICE Universitat de Barcelona, Agenda 21 Escolar. 

Accions de difusió

• Ponència a la Taula Rodona Bones Pràctiques en Responsablitat Social Corporativa (RSC).
• Premis treballs de Recerca, Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB)
• Mostra d’entitats de Ciutat Vella.
• Presentació de les activitats educatives en el context del Programa d’Activitats Educatives 

(PAE), i la Mediterranean Tall Ships Regatta.

Participacio de
8 centres educatius 

’  

Participacio de
324 persones

’  
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Quadre resum d’activitats educatives i culturals

ACTIVITAT/PROGRAMA Núm. grups Núm. persones Valoració  
(de 1 a 4)

Programa Entorn del Mar 349 7426 --
L’activitat comercial marítima 297 6398

3,6
Cultura i patrimoni marítims 3 52
Navegació tradicional 32 596
El medi natural 17 380
Activitats d’estiu 24 532 --
Descobreix el port 15 341

3,3Un dia de pesca 5 111
Curs de mariner 4 80
Visites culturals al Port de Barcelona 61 702 --
El Port de Barcelona 12 110 3,6
El Port comercial 47 534
La pesca a Barcelona 0 0
Barcelona des del mar 2 58
CRP Mar 10 202 --
Habitants del mar 5 125 --
Investiguem el plàncton 3 75 --
Treballs de recerca 2 2 --
Programa educatiu Barcelona World Race 41 5.318 --
Exposició Barcelona Navega 1 2.436 --
Grup de treball 1 13 3,5
Xerrades dels navegants 31 700 3,8
Apropa’t al litoral 8 355 3,3
Festival de la Infància ‘13 1 3646 --
Accions de difusió 5 324 --
Ponència a la Taula Rodona Bones Pràcti-
ques RSC

1 80 --

Premis Treballs de Recerca (IMEB) 1 10 --
Mostra d’entitats de Ciutat Vella 1 100 --
Presentació Entorn del mar (PAE i Consorci 
El Far)

2 128 --

Total 491 16.330 3,5

Participacio de
8 centres educatius 

Participacio de
324 persones
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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.

“Aquest tipus d’activitat és aventura però, inclou 
molt més. Els joves afronten reptes exigents, 
tant físics com emocionals. És una activitat que 
inspira confiança en un mateix i desenvolupa la 
responsabilitat personal, promovent l’acceptació 
dels altres, independentment dels seus 
antecedents socials o culturals, alhora que 
treballa la voluntat d’assumir riscos controlats.” 

Joan Roquet 
Professor de l’INS Joan Salvat Papasseit,  
barri de la Barceloneta

Les nostres embarcacions han 

navegat un total de 3
.041 milles 

nautiques amb una participacio d
e 

400 persones.
’  

’  

Els trainees o g
rumets es 

preparen per l
a regata de 

grans velers
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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.

Entitat col·laboradora: 
Consorci d’Educació de Barcelona

Grumets amb cor
Adaptació del programa Grumet Èxit adreçat a joves vinculats al barri de la Barceloneta amb risc 
d’exclusió social.

Entitats col·laboradores:  
Càritas Diocesana i Fundació Navegació Oceànica Barcelona 

Trainees a bord del Far Barcelona 
Amb motiu de la Mediterranean Tall Ships Regatta 24 alumnes de 2 instituts de Barcelona es 
van embarcar el passat més de setembre per participar com a trainees. Els alumnes van fer 
d’ambaixadors de la ciutat i van desenvolupar projectes escolars abans i desprès de la navegació. 
L’experiència es va recollir en l’exposició itinerant Ens embarquem a bord del Far Barcelona.

• Etapa Barcelona – Toulon INS Enric Borràs

• Etapa Toulon – La Spezia INS Lluis Vives

“Les emocions viscudes durant els comiats, les arribades a 
port, la participació en les desfilades als ports d’acollida, la 
recollida de premis,...  molts sentiments van fluir en mig de 
la mar Mediterrània. Una vivència que ha estat un repte 
per a tots nosaltres. Una vivència que ens ha servit per 
compartir, conèixer, resistir, aprendre, respectar, i també 
poder aproximar-nos al món de la vela tradicional i la 
vida al mar”.

Olga Montaña 
Professora,  
IES Enric Borras

24 alumnes de 2 instituts
850 milles navegades

Participacio total:
10 instituts i 119 alum

nes ’  

Participacio total: 22 alumnes, 

Centre Obert Glamperetes i Casal d’Adolescents, 

centres del barri de 
La Barceloneta.

’  
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Navegació d’estiu
Travessa Mediterrània Occidental
El mes de juliol es va organitzar una travessa a bord del 
Far Barcelona per tal de seguir la petjada catalana a la 
Mediterrània Occidental. La cultura i la pressa de con-
tacte amb el món de la navegació tradicional van ser els 
eixos d’aquesta navegació que va tenir una durada de 
tres setmanes i es van dur a terme 3 etapes:

• Barcelona - Menorca - Alghero - Carlo Forte
• Carlo Forte - Trapani - Gaeta
• Gaeta - Barcelona

Entitats col·laboradores:  
Confraria de Sant Elm i l’Obreria de  
Santa Cristina de Lloret de Mar 

Navegació i formació

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. D’altra banda, s’ha dut a terme un 
curs de formació de 25 hores pels voluntaris que van participar en l’organització de la Mediterranean 
Tall Ships Regatta.

• CF Màquines IES Ametlla
• Pràctiques de l’Escola de Capacitació Nàuticopesquera de Catalunya
• Institut Rambla Prim
• IES Ametlla
• UPC Facultat Nàutica
• Curs Patró portuari
• Curs Mariner de pont
• Curs de formació de voluntaris Mediterranean Tall Ships

“Les jornades a bord del Far Barcelona ens han 
permès dur a terme tot el que havíem après 
durant el curs, a més de gaudir de l’experiència 
única de ser part de la tripulació d’una embarcació 
emblemàtica. Més enllà dels coneixements adquirits, 
aquestes pràctiques ens van aportar les capacitats 
necessàries per exercir com a patrons en un marc 
idoni de confiança i companyerisme”.

Elisabet Paül 
Alumna en pràctiques,  
Curs de Patró Portuari

Participacio de
48 persones i 1.662 milles navegades’  
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Quadre resum accions formatives

ACTIVITAT/PROGRAMA Nº grups Nº persones Valoració  
(de 1 a 4)

La navegació i els joves 13 171 3,6

Programa Grumet Èxit 10 119 3,6

Grumets amb Cor 1 22 3,5

Mediterranean Tall Ships Regatta 2 30 3,8

Navegació d’estiu 3 48 3,8

1a etapa 1 16 --

2a etapa 1 16 --

3a etapa 1 16 --

Formació en navegació 9 181

CF Màquines IES Ametlla 1 25 --

Curs Patró Portuari 1 25 --

Curs Mariner de Pont 1 25 --

Pràctiques de Vela ECNPC 1 30 --

Institut Rambla Prim 1 2 --

IES Ametlla 1 8 --

UPC Facultat Nàutica 1 1 --

Formació de voluntaris per Tall Ship 2 40 --

TOTAL 25 400 3,7
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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. Donem 
suport també a projectes d’innovació tecnològica en 
el sector nàutic.

“Les col·laboracions amb el Consorci El Far ens reporten 
dades o ens permeten posar a prova instruments. Tot això ens ajuda a 
complementar l’estudi del medi marí, que és en darrera instància el nostre 
objectiu com a institució. Un exemple ha estat el seguiment de la temperatura 
i salinitat superficials de l’oceà al voltant de tot el planeta en el què ha estat el 
registre en continu més llarg de la història de l’oceanografia”. 

Jordi Salat 
Oceanògraf,  
Institut Ciències del Mar-CSIC

Projectes de recerca
Observadors del mar
El Consorci El Far participa en aquesta campanya ciutadana que té l’objectiu de crear una base de 
dades sobre certes espècies de fauna i flora marines que es poden observar durant les navegacions.

CITCLOPS
Projecte que té l’objectiu de recollir dades vers el color de la massa d’aigua del mar per tal d’avaluar 
l’estat dels nostres mars i oceans. La presa de dades es fa a bord de les embarcacions de l’entitat 
incidint en la difusió dels valors de protecció ambiental. El projecte es desenvolupa en el marc euro-
peu del FP7 Citclops (Citizens Observatory for Coast and Ocean Optical Monitoring). 

Salinitat i temperatura de les aigües marines 
El Consorci El Far col·labora en el projecte liderat per l’Institut de 
Ciències del Mar- CSIC i la Fundació Navegació Oceànica de 
Barcelona. Aquest treballa per tal que els vaixells que participaran en 
la 3a edició de la Barcelona World Race incorporin sensors de salinitat 
i de temperatura a les embarcacions participants. La finalitat d’aquest 
projecte és actualitzar el registre de diferents indicadors oceanogràfics, 
en el marc del programa mundial GOOS (Global Ocean Observing 
System), que permeti contrastar-los amb els obtinguts a través 
d’altres sistemes disponibles, així com el poder cobrir aquelles zones 
oceàniques de les que es disposa de poca o nul·la informació.
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Estudi del medi mari a bord del Far Barcelona
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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 pro-
moció del sector nàutic que duu a terme l’entitat.

“Disposar d’una biblioteca especialitzada en 
temes nàutics em resulta molt útil per als meus 
estudis i interessos personals en el món de la 
navegació”.

Tony Sanz 
Usuari de la Biblioteca Consorci El Far

Col·lecció
La Biblioteca del Consorci El Far posa a disposició del ciutadà una col·lecció de recursos de temàtica 
vinculada al mar, especialment en construcció i manteniment d’embarcacions d’esbarjo, formació en 
nàutica esportiva i publicacions per a la navegació, per la qual cosa s’emmarca dins de l’oferta de 
serveis bibliotecaris especialitzats. 

Serveis
• Espai de consulta i sala d’estudi.

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

• Punt d’informació del sector de la nàutica esportiva.

• Accés a Internet, punts de treball amb ordinador i impressora.

• Servei de reprografia.

Aquesta també genera diferents butlletins electrònics que informen sobre les novetats bibliogràfi-
ques de la col·lecció i els seus continguts, així com els sumaris de revistes del sector. Enguany, ha 
creat també un recull d’articles de publicacions especialitzades com a suport a les accions formati-
ves de l’Escola Drassana.

Consulta de
 cartes 

nautiques
 actualitza

des

Col.leccio  formada per
4.627 monografies, 185 publicacions 

periodiques, 218 cartes nautiqu
es 

actualitzades i 220 audiovisuals

,
,

,
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Usuaris
La Biblioteca ha atès i gestionat 1.201 usos presencials, a més de les visites que ha rebut al seu lloc 
web on s’ofereixen el catàleg de l’equipament, novetats, agenda d’activitats i documents en format 
digital. Enguany s’ha observat un canvi de tendència respecte als usos que ha rebut la Biblioteca: 
mentre que en el 2012 la consulta en sala va ser de 72% i el servei de préstec del 28%, en el 2013 
ha suposat un 45% i un 55% respectivament.

Agraïm les donacions efectuades per entitats, empreses i particulars que han contribuït al creixement 
de la col·lecció. 

Entitats públiques

Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Castelldefels, Ajunta-
ment de Deltebre, Ajuntament del Masnou, Ajuntament de Mataró, 
Ajuntament de Palamós i la Universitat de Girona (Càtedra 
d’Estudis Marítims), Ajuntament del Prat de Llobregat, Ajuntament 
Sant Adrià del Besòs, Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Ajun-
tament de Torredembarra, Ajuntament de Viladecans, Arxiu de 
Palafrugell, Autoritat Portuària de Barcelona, Comisión Europea, 
Departament de Territori i Sostenibilitat, Departament d’Ocupació, 
Servei Meteorològic de Catalunya, Museu Blau de Barcelona, 
Museu Marítim de Barcelona, Museu de la Pesca de Palamós, 
Centre d’Estudis Marítims i d’Activitats del Port de Tarragona, 
Puertos del Estado, Real Federación Española de Vela.

Associacions i altres organismes

ASAME, Asociación Catalana de Capitanes de la Marina 
Mercante, Associació de Mestres Rosa Sensat, Associació de 
Veïns i Veïnes del Poblenou,  Casal Associacions Juvenils 
Bcn, Club de Vela de Blanes, Club Nàutic Garraf, Club Nàu-
tic Ametlla de Mar, Club Nàutic Estartit, EUCC, Federación 
Prácticos de Puerto de España, Fundació Navegació Oceànica 
de Barcelona, Real Asociación Nacional de Cruceros (RANC), 
Sociedad Española de Medicina Marítima. 

Empreses

Media Pro Dynamic, Publicaciones Men-Car, Real Fundación 
Hispania de Barcos de Época, Salvamento Marítimo, Sociedad 
Española de Medicina Maritima, Peter Martin Stockfleth.

Usos i distribució per temàtiques

Nautica
71 %

Construccio i 
manteniment 
11 %

Altres
12 %

Literatura 5 %

Historia 
martima 1 %

,

,
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Promoció econòmica
Amb objectiu de potenciar iniciatives socioeconòmiqes en l’àmbit de les activitats nàutiques i ma-
rítimes, 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.

L’Escola Nàutica Yacht Point està ubicada en el 
Centre d’Empreses del Consorci el Far des de 
l’any 2009. El fet d’estar localitzada en un espai 
compartit amb altres empreses del sector ha 
significat poder crear sinèrgies que ens han 
portat a uns resultats molt positius. Un centre 
d’empreses és de vital necessitat per tal de 
poder disposar d’una infraestructura i d’un 
equip humà molt professional que ens ajuda a 
tirar endavant”.

Carme Secanell 
Gerent de l’Escola Nàutica Yacht Point

Les  nostres instal
.lacions han 

tingut un total de 1.4
16 hores 

d’ocupacio,  amb un total de 

6.832 persones.
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Centre d’Empreses del Mar
El Consorci El Far ha acollit un total de 19 empreses relacionades amb el sector, 16 en modalitat 
resident i 3 domiciliades. Les 16 empreses residents suposen una ocupació del 100% dels espais 
disponibles. Segons el seu objecte principal, hi hagut la següent participació:

 Tipologia d’activitats

Gestió d’espais
Enguany, el total d’ocupació ha estat de 236 usos, un 41% més que any anterior, amb 1.416 hores 
d’ocupació, amb un augment del 86% respecte al 2012, i un total de 6.832 usuaris.

Respecte a la tipologia de les activitats realitzades, les dedicades a la formació són un 73%, les 
reunions de treball un 18%, jornades i altres un 9%.

 Tipologia d’activitats

Un total de 19 empreses,

16 residents i 3 dom
iciliades

Un total de 6.832 usuaris

Formacio 73 %

Reunions 
18 %

Altres 
9 %

Formació 
43, 52 %

Associacions professionals 
i mediambient 

15, 69 %

Serveis nautics 
i gestio 21, 96 %

   Serveis logistics 
i tecnics 18, 83 %
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Participacio i accio
ns 

de comunicacio

© Ana Vico
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Actes de ciutat
XV Campionat Mundial de Natació
El Consorci El Far va col·laborar allotjant la tribuna dels jutges a la seva embarcació Far Barcelona 
durant les jornades de salts de gran alçada que es van dur a terme al Port Vell el passat mes de juliol.

Exposició Barcelona Navega, Mercè 2013
Amb motiu de les Festes de la Mercè i la propera edició de la Barcelona World Race, el Consorci El 
Far i la Fundació Navegació Oceànica Barcelona van presentar l’exposició Barcelona navega, ubica-
da al Portal de la Pau, Port de Barcelona. L’exposició permetia participar en tot un seguit d’activitats 
lúdiques i educatives adreçades al públic familiar i als centres educatius.

Mediterranean Tall Ships Regatta
Des del 21 fins el 24 de setembre el Port Vell de Barcelona va acollir la Mediterranean Tall Ships 
Regatta 2013 organitzada per la Sail Training International. A Barcelona, port de sortida, la regata 
va estar organitzada per la Fundació Navegació Oceànica Barcelona en col·laboració amb el 
Consorci El Far, dins el marc de les Festes de La Mercè.

“Es tracta d’una concentració única, 
que ofereix l’oportunitat de poder visitar 
vaixells que són transmissors d’una gran 
riquesa cultural i que ens fan somiar 
i il·lusionar amb les antigues rutes 
comercials d’embarcacions amb passatge 
i mercaderies que provenien d’altres 
continents”.

Joaquim Marias 
Comissari de la Mediterranean Tall Ships Regatta 
2013 de Barcelona

2.436 visitants

28 velers i 
200.000 visitants 
al Port de Barcelona 

Participacio i accio
ns 

de comunicacio
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Altres esdeveniments

Festival Palamós, Terra de mar
Els vaixells Far Barcelona i Far Barceloneta van estar presents a la 
mostra flotant d’embarcacions de la 7a edi- ció del Festival Palamós, 
Terra de Mar. 

Ir Concurs de Fotografia de Mar
El Consorci El Far va entregar un dels premis del 1r 
Concurs de Fotografia de Mar organitzat pel Museu Ma-
rítim de Barcelona. El concurs, adreçat a professionals 
i amateurs, va tenir com a tema la Mediterranean Tall 
Ships Regatta 2013.

Els Reis Mags d’Orient a bord del 
Far Barcelona
Com ja és tradició, els Reis Mags d’Orient i els 
seus patges reals van arribar a Port Ginesta, 
Castelldefels a bord de la goleta del Consorci 
El Far.

700 visitants al 
Port de Palamos

40 participants 

20.000  persones 
a Port Ginesta, 
Castelldefels
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Accions de comunicació 

Campanya  
20 anys Consorci El Far
Amb motiu del 20è aniversari de 
l’entitat, s’han desenvolupat tot un 
seguit d’accions de comunicació 
per tal de donar a conèixer la tasca 
desenvolupada al llarg d’aquest 
període. Entre aquestes accions 
destaca l’elaboració del vídeo 
Consorci El Far: 20 anys apropant 
la cultura del mar, el recull d’artícles 
publicats al web i Facebook de 
l’entitat, i l’aplicació gràfica d’un 
logo commemoratiu de l’efemèride.

Materials de difusió
Amb l’objectiu de difondre les diferents activitats i projectes que es duen a terme s’han editat dife-
rents fulletons i catàlegs.

Presència en el mitjans de 
comunicació

• 25.738 visites al web de l’entitat

• 4.250 seguidors a Facebook

• 17 vídeos al canal Youtube de l’entitat, amb un 
total de 1.423 reproduccions

• Més de 150 noticies i articles de premsa escrita i 
mitjans digitals

• 8 noticies a radio i televisió

• Resenya de la goleta Far Barcelona en el llibre 
Tall Ships Today

40 participants 
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Medi Ambient i Qualitat, 

eixos de treball

© Eva Rafecas
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Medi Ambient i Qualitat, 
eixos de treball

Sistema de Gestió Integrat 
El Consorci el Far té certificades les activitats de forma-
ció 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. 

 

 

Bones pràctiques ambientals
Un any més l’entitat ha impulsat tot un seguit de bones 
pràctiques ambientals. Aquestes s’han reforçat a través 
de la introducció de cartells permanents de sensibilitza-
ció i informació a diferents punts de les instal·lacions per 
optimitzar l’ús de l’energia i l’aigua.

També s’ha millorat l’eficiència energètica a través de la substitució progressiva de l’enllumenat de 
làmpades dicroiques i de fluorescència per làmpades de leds, el que ha suposat un estalvi en el 
consum.

Gestió dels residus
El control i gestió de residus a l’Escola Drassana es realitza en base a la reducció en origen, al seu 
màxim aprofitament i a la gestió segons la legislació vigent.

Des de que es van incorporar millores en la recollida selectiva dels diferents residus a l’Escola Drassana, 
s’ha reduït notablement la fracció banal. Destaca també l’elaboració del Pla de Minimització de Residus 
Especials 2013-16.

 

1,6 % menys de 
consum electric

Recollida selectiva 
del 39 %  dels residu

s
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Exercici economic

© Carol Sanarau
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Exercici econòmic
Els comptes anuals del Consorci El Far s’aproven pel Consell General, consoliden amb els de Ajun-
tament de Barcelona, i s’auditen anualment.

El pressupost del Consorci El Far per a l’exercici 2013 tenia un import inicial de 1.110.000,00 euros, 
tant pel que fa a ingressos com a despeses.

  

 

 

 

  

 

 

 

El resultat pressupostari ha estat de 66.744,38€ i el romanent líquid de tresoreria de 37.802,69 euros, 
193.319,68€, i 59.042,54€ respectivament més que l’any anterior.

El percentatge d’execució del pressupost de despeses es situa en el 99,83%. Aquest percentatge 
es superior en 9,5% al de l’exercici 2012, amb un nivell de pagament del 92,56%.

El percentatge de compliment de les previsions d’ingressos s’ha situat en el 103,85%, un 25% més 
que en l’exercici anterior, amb un nivell de recaptació del 89,89%, un 9,68% més que en el 2012.
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2014:
© Mireia Perelló© Mireia Perelló
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El Pla d’Acció de entitat recull els següents objectius 
de treball per al 2014:

Formació
• Desenvolupament del programa Fem ocupació per a joves.

• Nous cursos adreçats a professionals i afeccionats de la nàutica.

• Col·laboració amb les entitats del barri de la Barceloneta en el marc del programa 
Barceloneta proa a la mar, per fomentar la formació i l’ocupació dels ciutadans del barri.

Educació
• Cursos de formació per a docents del programa educatiu Seguint la Barcelona World Race 

2014-15.

• Implementació del programa educatiu Seguint la Barcelona World Race 2014-15.

• Consolidar vincles amb els centres educatius de l’entorn, concretament del barri de la Barce-
loneta.

Formació en navegació
• Nova edició i nous recursos educatius per el programa Grumet Èxit: aprendre a través de la 

navegació tradicional.

• Suport a les activitats organitzades amb motiu de la Barcelona World Race.

Recerca i innovació
• Implementació del projecte Citclops en diferents activitats de navegació.

Participació i comunicació
• Optimitzar el web institucional amb un gestor de continguts més actualitzat.

• Participació en esdeveniments de ciutat vinculats a la Barcelona World Race.

Medi ambient i Qualitat
• Reduir el consum elèctric, de paper i de residus especials.

• Implementar les bones pràctiques ambientals en la navegació.

• Aplicar criteris de compra verda en les diferents àrees.

• Incrementar el grau de satisfacció del client.

Navegant cap al futur
...
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Memòria anual 
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