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La Institució  
 
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 com a institucions vinculades amb la participació de la 
Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i 
l’associació Barcelona, fes-te a la mar.   

 
 
CONSELL GENERAL 
 

Presidència   
Im. Sr. Carles Martí 
 
Generalitat de Catalunya 
Ima. Sra. Carme San Miguel  
Sr. Josep Francí  
Sr. Joan Pallisé  
 
Ajuntament de Barcelona 
Im. Sr. Carles Martí  
Ima. Sra. Itziar González 
Ima. Sra. Ma Eugènia Sánchez  
 
Diputació de Barcelona 
Im. Sr. Teodoro Romero 
Ima. Sra. Carme Garcia 
 
Autoritat Portuària de Barcelona 
Sr. Adolf Romagosa  
Sr. Joan Colldecarrera  
 
 

 
 
 

 

Universitat de Barcelona  
Sr. Jordi Serra  
 
Universitat Politècnica de Catalunya
 
Sr. Ricard Marí 
 
Associació Barcelona, fes-te a la 
mar   
Sr. José Luís Vergara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMISSIÓ EXECUTIVA 
 

President 
Im. Sr. Carles Martí  
 
Vicepresidents 
Ima. Sra. Carme San Miguel 
Im. Sr. Teodoro Romero  
Sr. Adolf Romagosa 
 
Director General 
Sr. Andor Serra 
 
Secretari     Interventor Delegat  
Sr. Jordi Cases    Sr. Carles Bayén 
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Objectius 
 
El Consorci El Far té com a finalitat generar projectes i accions que permetin potenciar 
els valors socials, econòmics, ambientals i culturals relacionats amb el mar i el litoral, 
complementant i recolzant les polítiques d’actuació que s’impulsen des de les 
institucions que l’integren. 
 
En aquest context, la institució desenvolupa la seva activitat a través de les diferents 
àrees de treball i serveis que treballen en relació als següents objectius:   
 

• Foment i difusió dels valors associats al mar i al litoral en el 
marc de la sostenibilitat.  

• Formació professional en els oficis del mar. 

• Promoció del sector nàutic 

Igualment, des del Consorci El Far es potencia el treball en xarxa amb altres 
institucions i entitats, constituint-se com a centre de referència del mar i el litoral. 
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L’equip humà 
 
Durant l’exercici 2007, el Consorci El Far ha comptat amb un equip format per 53 
persones, el qual ha fet possible el desenvolupament de l’activitat de les diferents àrees 
de treball i serveis.  
 
 

Presidència 
Carles Martí 
 
Direcció General 
Andor Serra 
 
Secretaria de Direcció 
Àngels Cordón 
 
 
 
RECURSOS I SERVEIS GENERALS 
Maria Soler 
 
Administració 
Oscar Pijuan 
 
Recursos humans  
Àngels Rodríguez 
 
Manteniment 
Toni Maxé 
 
Recepció 
Marta Cid 
Laura González 
Verónica Carvajal 
 
SERVEIS 
 
Centre d’empreses- Lloguer d’espais 
Xavier de Yzaguirre 
 
Biblioteca 
Àngels Farré 
 
 
COMUNICACIÓ, RRPP i PROTOCOL  
Alícia San Miguel 
 
Disseny i edició 
Eva Rafecas 
 
 
 

 
ÀREES DE TREBALL 

 
Programes Educatius  
Cristina Puig 
Ana Vico 
Mª Àngels Herrera 
 
Observatori del Litoral  
Agnès Gispert 
Patrícia La Cera 
Patrícia Giménez 
Lucía Cuesta 
 
Escola de Navegació Tradicional  
Núria Giménez 
Juan de la Matta 
Luís Villegas  
Lluís Graupera 
Xavier Ges 
Xavier Fernández 
 
Escola dels Treballs del Mar  
Alejandro Bosque 
 
Drassana  
Miquel Borillo 
Carles Jorba 
Francisco Álvaro 
Josep M. Armengol 
 
Projectes 
Jaume Guàrdia 

 

 
 
També s’ha comptat amb: 
 
Beatriz Arroyo, Ignasi Barrau, Mercè Salla, Valentín Albarrilla, Carlos Blanco, Houssain el Hamouchi,  
Juan Carlos Guerrero, Ibai Pascual, Raúl Pimentel, Manuel Rubio, Juan Sandoval, Jordi Batiste,  
Miquel Berenguer, Carlos García, Diego Garrido, Josep Guàrdia, Lluís Marqués, Emmanuel Márquez,  
Cristina Soler,  Edgar Martínez. 
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Equipaments i infraestructura 
 
EL Consorci El Far té repartida la seva activitat en tres ubicacions diferenciades:  
 
L’edifici seu 
La seva superfície és de 2.500 m2 distribuïts en tres plantes en les quals s’ubiquen les oficines de la institució i la 
Biblioteca. Per a la realització de les seves activitats compta amb: 

 
• Auditori:  capacitat per 125 persones. Disposa d’equip d’àudio i videoprojecció, i 3 

cabines de traducció simultània. Aula complementària per a 22 persones. 
 

• Sales de reunions i aules de formació:  disposa de 9 sales polivalents amb 
capacitat entre 20 i 50 persones destinades a la realització d’activitats de formació, 
jornades, congressos, reunions de treball, i altres. Totes les aules compten amb 
equipament audiovisual. 

 
• Sala d’exposicions: espai diàfan de 90 m2 de fàcil accés i il·luminació adequable. 

 
• Centre d’empreses del mar : ubicat a la primera planta, compta amb més de 600 m2 

amb un total de 17 despatxos per acollir empreses de nova creació i/o en fase de 
consolidació que desenvolupin iniciatives i activitats econòmiques en relació a la 
nàutica, al mar i la protecció ambiental. 

 
Drassana  
La seva superfície és de 1.700 m2   on s’integren 7 aules i tallers equipats amb maquinària específica per 
a fusta, fibra, pintura, metal·listeria, modelisme i veleria. Aquestes instal·lacions es completen amb un 
espai destinat a moll de 1.100m2 amb 75m lineals en contacte amb el pla d’aigua. 
 
Aquest any, la Drassana ha iniciat un procés  de  millora en les instal·lacions i renovació de 
maquinària donat l’augment i la millora de la seva oferta formativa. Quant a la incorporació de noves 
tecnologies, s’ha adquirit els programes informàtics Rhinoceros i Rhinomarine, en les seves versions 
comercial i docent.  
 
Escola de navegació tradicional 
Des de setembre d’aquest any, l’Escola de navegació tradicional disposa d’una nova ubicació al Moll 
d’Espanya del port de Barcelona de 410 m2.  La concessió de l’espai ha estat fruit de l’autorització 
d’ocupació concedida per l’Autoritat Portuària de Barcelona i té l’objectiu d’acollir l’estol d’embarcacions 
del Consorci El Far. 

 
 

Estol d’embarcacions 
 

Embarcació Tipus Any constr.  Eslora Mànega Capacitat 
Núm. persones 

Far Barcelona Jakt 1874 23 m 6 m 50 

Far Barceloneta Quetx 1915 14,40 m 3,88 m  

Far Formentera Llagut balear 1922 11,10 m 3,40 m 23 

Far de Cabrera Llagut balear 1911 8,50 m 2,82 m 19 

Mare Nostrum Muleta 1957 7,08 m 1,96 m 7 

Dúnia  (rèplica) Muleta 1994 7,08 m 1,96 m 7 

Icària  (rèplica) Caro d’art 1992 8,56 m 2,39 m 9 
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Relacions externes  
 
Amb l’objectiu de garantir el treball en xarxa, el Consorci El Far ha volgut estar present en 
projectes de col·laboració amb altres institucions, ha promogut la signatura de nombrosos 
convenis i ha tingut una participació activa en diversos actes de caire divers.  
 
Igualment, la institució compta amb la participació de proveïdors oficials i el patrocini de 
diferents empreses que, amb les seves aportacions, faciliten el desenvolupament d’accions 
concretes. 
 
Relacions institucionals 
 
El Consorci El Far és centre col·laborador del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, i 
de la Direcció General de Pesca i Acció Marítima del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció 
Rural de la Generalitat de Catalunya– Institut Social de la Marina.  
 
També es membre de:  

 
• Consell de Coordinació Pedagògica de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB). 
• Consell de la Formació Professional i Ocupacional de l’Ajuntament de Barcelona.  
• Consell Promotor Barcelona Ciència. 
• Xarxa de Custòdia del Territori (grup de treball de Custòdia Marina). 
• La Mar de Museus. Xarxa de museus marítims de la costa catalana.  

 
 
Convenis de col·laboració 
 

• ASGEL – Diputació de Barcelona 
Assistència informàtica en la gestió econòmica 

 
• Barcelona Regional 

Col·laboració per desenvolupar l’Observatori del litoral 
 

• Departament de Política Territorial i Obres Publiqu es 
Participació en el programa INTERREG III C ( Beachmed-e), per a la creació de l’Observatori 
del litoral europeu. 

 
• Departament d’Educació – ADIN-ACPET- FIRA DE BARCEL ONA 

Equipament i material didàctic per al cicle formatiu de grau mitjà de formació professional 
 

• Universitat de Barcelona. Facultat de Psicologia 
Seguiment i avaluació del programa Grumet EXIT i del Programa educatiu Barcelona World 
Race 

 
• Biblioteques de Barcelona 

Col·laboració per a la difusió del catàleg del Consorci El Far 
 

• Barcelona Ciència 2007 
Participació en el Consell Promotor Barcelona Ciència 

 
• Departament de Medi Ambient i Habitatge 

Suport per al desenvolupament de l’Observatori del litoral 
 

• Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia 
Pràctiques d’alumnes a l’Observatori del litoral 

 
• Fundación Villas del Cantábrico 

Comissió Dos mares per a compartir informacions i activitats 
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• Diputació de Barcelona 
Finançament nou web amb gestor de continguts 

 
• Universitat Politècnica de Catalunya 

Conveni de Cooperació Educativa Universitat –Empresa. Pràctiques d’alumnes de la  
Facultat de Nàutica a la Biblioteca del Consorci El Far 

 
 
Patrocini i proveïdors oficials 
 

• Caja de Ahorros del Mediterráneo 
Patrocini de l’àrea de Programes educatius 

 
• Fundación Laureus España 

Patrocini del programa Grumet EXIT  
 
• El Corte Inglés 

Proveïdor oficial de materials i serveis pel Far Barcelona 
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Col·laboracions: actes i activitats  
 
Durant el 2007, el Consorci El Far ha participat en: 
 
Data Entitat promotora Acte 
 
Febrer 

 
Centre de Recursos 
Barcelona Sostenible 
 
 
 
 
Aurosavela i Aquàrium de 
Galícia 
 
 
 

 
Què se’n fa dels residus de la  platja? 
Realització d’una jornada de sensibilització per part de l’àrea de 
Programes Educatius en col·laboració amb l’Observatori del Litoral. 
 
 
Iniciativas de Grandes Veleros clásicos recuperados en Europa  
Participació en la jornada sobre el futur dels vaixells escola. 
 
 

 
Abril 
 

 
Fira de Barcelona 
 
 
 
 
 
Sailability Spain 

 
Estudia. Saló de l’Educació 
Mostra i presentació de l’activitat de l’Escola dels Treballs del Mar i el 
cicle de grau mitjà de manteniment d’embarcacions i serveis portuaris, 
en col·laboració amb l’IES Rambla Prim. 
 
 
2nd Open Sailability 
Participació de la goleta Far Barcelona per facilitar el seguiment de la 
regata a persones amb discapacitat. 
 

 
Maig 
 

 
Guàrdia urbana de 
Barcelona 
 
 
 
Consorci El Far 
Àrea de Mediambient 
de l’Ajuntament de Barcelona 
EUCC 
 
Districte de Ciutat Vella 
Ajuntament de Barcelona 

 
VIII Jornada d’educació viària 
Participació de l’àrea de Programes Educatius amb la realització de 
tallers per a escolars. 
 
 
Campanya Clean up the Med  
Jornada de sensibilització i de neteja de platges adreçada a les 
escoles de Barcelona.  
 
 
Mostra d’entitats de Ciutat Vella 
Estand informatiu vers l’activitat del Consorci El Far. 

 
Juny 

 
Districte de Ciutat Vella. 
Ajuntament de Barcelona 
 
 
 
 
Reial Club Marítim de 
Barcelona i Museu Marítim 
de Barcelona 
 
 
 
Ajuntament de Badalona 
 
 

 
2a. Setmana del  Medi ambient de Ciutat Vella. Dia de ls mars i 
oceans 
Realització de tallers per a infants i sortides adreçades al públic adult 
per conèixer el port de Barcelona.  
 
 
V Regata Fòrum de Vaixells d’ Època i Vela Llatina, Tro feu Museu 
Marítim de Barcelona 
Participació amb el llagut Far de Formentera. 
 
 
25 anys de l’Escola del mar de Badalona  
Participació dels vaixells Far de Formentera i Far de Cabrera a la 
trobada de vela llatina a Badalona.  

 
Juliol 

 
Sail Training internacional 
Ajuntament de Barcelona 
 

 
Regata Grans Velers 2007- Mediterrània 
Organització de la recepció dels participants a Barcelona. 
Participació amb la goleta Far Barcelona i del personal de la Drassana 
i d’alumnes de l’Escola dels Treballs del Mar com a tripulants i 
grumets. 
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Setembre 
 

 
Ajuntament de Barcelona 
ICUB 
Port 2000 
Museu Marítim 
Consorci El Far 
 
 
Districte de Ciutat Vella. 
Ajuntament de Barcelona 

 
Festes de la Mercè. Mercè a la mar 
Estand informatiu ubicat a l’espai de l’Escola de Navegació 
Tradicional. Jornada de portes obertes i sortides a bord del  Far 
Barcelona. Bateig de mar per als participants en l’activitat la Gimcana 
del port a bord dels llaguts Far de Formentera i Far de Cabrera. 
 
 
Festes de la Barceloneta 
Visita oberta al públic per conèixer el port de Barcelona a bord del Far 
de Formentera. 
 

 
Octubre 
 
 

 
Ajuntament de Premià de 
Mar 

 
Mercat de Mar 
Participació del Far Barcelona en el viatge inaugural i jornada de 
portes obertes per conèixer el vaixell. 
 

 
Novembre 
 

 
Fira de Barcelona 

 
Saló Nàutic de Barcelona 
Participació en l’estand informatiu d’ADIN (Associació d’Indústries, 
Comerç i Serveis Nàutics). Realització d’una sessió informativa vers la 
línia de formació ocupacional i reglada del Consorci El Far 
 

 
Novembre 
 

 
Fundació per la Navegació 
Oceànica de Barcelona 

 
Barcelona World Race 
Participació de la goleta Far Barcelona en l’espectacle inaugural 
realitzat per la companyia teatral Fura dels Baus. Realització del 
programa educatiu de la regata. 
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L’ACTI VITAT: Àrees de treball i serveis                                                                                                             
 
Programes educatius 
 
Amb l’objectiu de divulgar el coneixement i fomentar actituds de respecte envers el mar 
i el litoral, l’àrea de Programes Educatius ha desenvolupat diversos programes 
d’educació, participació i difusió adreçats a diferents públics.   

En aquest sentit, durant l’any 2007 l’àrea de Programes Educatius ha atès un total de 
21.474 persones , el que suposa un augment del 14% respecte l’any anterior.  
 
 
Participació per programes 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programa d’activitats escolars Entorn al mar 
 
El programa educatiu Entorn al mar es desenvolupa conjuntament amb el Museu Marítim de Barcelona.  
 
Des del Consorci El Far s’ofereixen un total de 12 activitats distribuïdes en 4 blocs temàtics: l’activitat 
comercial marítima, la cultura i patrimoni marítims, el  medi natural i la navegació. Pel que fa aquest any, 
la participació total ha estat d’11.784 alumnes, el que ha suposat un augment de l’1,5% respecte l’any 
anterior. Novament, el bloc que concentra un major número d’assistents ha estat el de l’activitat 
comercial marítima amb 83%. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programes persones  

Entorn al mar 11.784 

Visites culturals al port 1.026 

Activitats d’estiu 816  

Programa educatiu Barcelona World Race    2.285 

Actes    5.683 

TOTAL  21.474 

 

LES ACTIVITATS  
 
L’activitat comercial marítima 
Què és un port? 
El port comercial 
Com funciona el port 
Juguem a pescar 
La pesca  
 
La cultura i el patrimoni marítims 
El Port Vell 
 
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 
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Visites culturals al port 
 
Aquest programa presenta dues activitats dirigides al públic adult: El port de Barcelona i La pesca a 
Barcelona, amb un 80% i un 20% d’ocupació respectivament..  
 
Un total de 51 grups han gaudit d’aquestes activitats 
amb una participació de 1.026 persones. Pel que fa la 
distribució de grups, destacar que el 44% de la 
demanda han estat alumnes estrangers, el 22% han 
estat grups de gent gran i un 19,5% han estat persones 
en programes de formació. 
 
Activitats d’estiu 
 
Adreçat a infants d’antre 3 i 12 anys, aquest programa integra tres activitats diferents adaptades als 
diferents grups d’edat. Aquestes han estat Descobrim el port, Un dia de pesca i Curs de mariner. La 
participació enguany ha estat de 29 grups amb un total de 696 nens i nenes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centre de Recursos Educatius del Mar, CREM  
 
Des de l’àrea de Programes Educatius s’han creat nous recursos i materials que es posen a disposició 
de la comunitat educativa amb l’objectiu de completar l’oferta que s’ofereix des del CREM.  Aquests han 
estat: 
 

• Noves Guies de treball per al professorat per complementar els materials que s’ofereixen en 
les activitats que formen part del programa educatiu Entorn al mar. 

 
• Creació de la maleta pedagògica Investiguem el plàncton: recurs educatiu per facilitar el 

coneixement del plàncton a l’aula.    
 
Projectes de divulgació  
 
L’àrea de Programes Educatius ha participat en l’elaboració de projectes i accions de divulgació i 
sensibilització relacionats amb el mar, el litoral i el món de la navegació, en col·laboració amb altres 
entitats i institucions.   
 

• Què se’n fa dels residus que arriben a la platja? Disseny i realització d’una xerrada a petició 
del Centre de Recursos Barcelona Sostenible, dins la seva programació anual.  

 
• 8a. Jornada d’educació viària. Per cinquè any, s’ha participat en l’acte organitzat per la 

Guàrdia Urbana de Barcelona amb la realització de tallers infantils. 
 

• Clean up the Med. Participació en la campanya internacional promoguda per l’organització 
italiana Legambiente amb l’activitat Netegem les platges.  L’acció, realitzada a la platja de 
Sant Sebastià del barri de la Barceloneta, va comptar amb la presència de 148 escolars. 
L’acte es va realitzar en col·laboració amb l’Observatori del Litoral, l’Àrea de Medi Ambient 
de l’Ajuntament de Barcelona i l’entitat European Union Coastal Center (EUCC). 
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• 2a. Setmana del  Medi ambient de Ciutat Vella i Dia dels mars i oceans. Realització de tallers 
per a infants i singladures pel port a bord del Far de Formentera. 

 

• Història de les platges de Barcelona. Realització d’una presentació adreçada al públic en 
general, sobre la història i l’evolució de les platges de la ciutat al Centre de la Platja, de 
l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona. 

 
• Programa educatiu Barcelona World Race. Disseny dels materials educatius i de les 

activitats que han permès als escolars fer el seguiment d’aquesta regata oceànica 
organitzada per la Fundació per a la Navegació Oceànica de Barcelona.  

 
o Les activitats proposades han estat: la Gimcana Barcelona World Race, la 1a. 

Mostra de dibuix SOS. Espècies amenaçades, la 1a. Recollida de missatges Aturem 
el canvi climàtic, el Superdia de la regata, entre d’altres. Igualment, s’ha dut a terme 
la coordinació i el seguiment dels grups que han participat. 

 
o Aquest programa s’ha elaborat en col·laboració amb la Fundació Bosch i Gimpera de 

la Universitat de Barcelona i ha comptat amb una participació de 2.285 alumnes de 
Barcelona, País Valencià i França. 

 
 
Col·laboracions  
 
L’àrea de Programes Educatius ha treballat en col·laboració amb: 
 

• Consell de Coordinació Pedagògica de l’Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntament de 
Barcelona. Participació en el Programa d’Activitats Escolars (PAE) 

• Aquàrium de Barcelona 
• Museu Marítim de Barcelona  
• Centre de Recursos Barcelona Sostenible  
• Centre de la Platja 
• Escola del Mar de Badalona 
• Fundació per la Navegació Oceànica  
• Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona  
• Educacion sin Fronteras  

 
 
 
 

Un total 21.500 persones han participat en els diferents programes i activitats, un   
14% més que l’any anterior i s’han fet més 650 hores de navegació pel port de 
Barcelona. 
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Gestió del litoral 
 
Durant l’any 2007, l’àrea de Gestió del Litoral ha centrat la seva activitat en el 
desenvolupament de l’Observatori del Litoral. Aquest es defineix com un instrument per 
realitzar el seguiment i l’avaluació del litoral de Catalunya i ofereix eines per ajudar a la 
presa de decisions per part d’agents i gestors del litoral. L’Observatori del Litoral és 
gestionat pel Consorci El Far juntament amb l’Agència Metropolitana Barcelona 
Regional. En aquest sentit, l’Observatori ha treballat en diferents  actuacions. 

 
Pla Director de l’Observatori del litoral 
 
Fruit d’un conveni de col·laboració entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge i el Consorci El Far, 
s’ha elaborat el Pla Director de l’Observatori del Litoral. L’objectiu d’aquest treball és oferir una visió de la 
situació del litoral de Catalunya incloent els aspectes que afecten a la seva gestió, i definir les línies de 
treball adients per un Observatori que respongui a les necessitats de l’administració amb competències.  
 
El Pla Director de l’Observatori del litoral inclou els següents temes: diagnosi del litoral català (població i 
societat; economia; ocupació de l’espai; biodiversitat i patrimoni natural; masses d’aigua; integritat litoral), 
anàlisi de competències, actuacions i agents, recull de legislació, anàlisi d’altres observatoris i definició 
del model d’observatori i línies de treball.  
 
A més, per facilitar el seguiment i l’avaluació del litoral català, s’ha definit un sistema d’indicadors del 
litoral. La informació disponible s’ha organitzat en diferents blocs temàtics, que responen als principals 
àmbits d’estudi, i s’ha realitzat el càlcul i l’anàlisi dels 19 indicadors.  

 
 

Indicadors de l’Observatori del Litoral 
 

Àmbit Indicador 

A. Ocupació d’espai i mobilitat A.1. Percentatge d’ocupació del sòl al litoral 
A.2. Repartiment modal de la mobilitat obligada 

B. Integració Social B.1. Cobertura de serveis bàsics 
B.2. Grau d’associacionisme  

C. Patrimoni Natural C.1. Protecció litoral del sòl no transformat 
C.2. Diversitat d’aus nidificants 

D. Masses d’aigua 
D.1. Grau de compliment de la Directiva Marc de l’Aigua. 
D.2. Incidències (episodis de contaminació, escumes, etc.). 
D.3. Grau de compliment de la Directiva d’Aigües de Bany 

E. Economia 

E.1. Places d’allotjament turístic per 1.000 habitants 
E.2. Nombre d’amarradors 
E.3. Intensitat constructiva 
E.4. Població ocupada resident / llocs de treball localitzats 

F. Sostenibilitat 

F.1. Generació de residus (Kg de residus /persona/dia) 
F.2. Consum mitjà d’aigua per dia (litres d’aigua/persona/dia) 
F.3. Consum d’energia 
F.4. Estimació de les emissions de CO2 

G. Integritat litoral G.1. Mosaic territorial 
G.2. Usos costaners 
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Treballs i estudis tècnics 
 
Des de l’Observatori del Litoral s’ha participat en els següents treballs i estudis tècnics: 
 

• Pla de Gestió Integrada del litoral de Barcelona i Proposta d’optimització de la gestió del litoral de 
Barcelona. Projectes encarregats per l’Ajuntament de Barcelona als equips de Barcelona Regional i 
el Consorci El Far, comptant amb la participació de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins. Aquest 
treball s’ha centrat a analitzar la gestió actual del front barceloní i fer-ne una proposta de millora.  

• Desenvolupament i anàlisi dels indicadors socioeconòmics específics per als municipis del litoral 
metropolità. Treball subvencionat per l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, de la 
Diputació de Barcelona, per mitjà de l’Oficina Tècnica per al Desenvolupament Econòmic Local 
(OTEDEL). S’ha treballat en una proposta de 20 indicadors socioeconòmics específics per als 
municipis del litoral de la Regió Metropolitana de Barcelona. 

• Memòria informativa i la Memòria d’ordenació per al Pla Especial de recuperació i gestió de 
l’àmbit de Platja Llarga de Vilanova i la Geltrú. Treball encarregat per l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú a Barcelona Regional, amb la col·laboració del Consorci El Far. Es treballa en una 
diagnosi de l’espai en l’àmbit terrestre i marí de la Platja Llarga, així com en desenvolupar 
propostes de gestió. La finalització està prevista per l’octubre de 2008.  

• Projecte europeu Beachmed-e. En el marc d’aquest projecte es treballa en el subprojecte ObseMedi, 
per elaborar la proposta d’un observatori europeu del litoral. Aquest observatori funcionaria com un 
sistema d’observatoris, i en la seva definició hi participen agents del litoral dels socis del projecte: 
Catalunya, Itàlia, França i Grècia. La finalització està prevista per l’abril de 2008. 

 
Eines per a la comunicació i difusió dels valors de l litoral 
 
Com a principal eina de comunicació es destaca la posada en marxa del web de l’Observatori: 
www.observatorilitoral.cat . Aquest web és el canal de presentació i divulgació de la feina realitzada.  
 
En l’àmbit de la divulgació tècnica, l’Observatori del litoral ha presentat diferents ponències en les 
següents jornades de treball: 
 

• Seminario sobre gestión integrada del litoral terrestre y marino, celebrat a Mallorca del 6 al 9 de 
març i organitzat per la Fundación Biodiversidad. Ponència sobre la Planificación y gestión 
integrada en el litoral catalán. La experiencia demostrativa del Consorci Els Colls i Miralpeix – 
Costa del Garraf.  

 
• V Reunió de la Xarxa de Custòdia del Territori, celebrada a Menorca del 24 al 27 d’octubre i 

organitzada per la Xarxa de Custòdia del Territori. Ponència sobre La franja terrestre-marina: un 
espai estratègic a custodiar.  

 
• Congrés de Cabals Ecològics, celebrat a Barcelona del 7 al 9 de novembre i organitzat per 

l’Associació de Professionals del Medi Ambient. L’Observatori va participar en la taula rodona 
sobre aspectes ambientals.  

 
Altra acció de difusió ha estat la realització de l’activitat Observem el litoral adreçada als alumnes de 
secundària del programa Grumet EXIT, en col·laboració amb l’àrea de l’Escola de Navegació Tradicional. 
 
 
Treball en xarxa  
 
Durant el 2007, s’ha iniciat una col·laboració amb el Màster en Ciències del Mar: Oceanografia i Gestió 
del Litoral organitzat per la Facultat de Biologia (Departament d’Ecologia) de la Universitat de Barcelona 
acollint alumnes en pràctiques. 
 
Per altra banda, l’Observatori del litoral forma part activa de: 
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• Grup de Treball de Custòdia Marina, de la Xarxa de Custòdia del Territori 
• Comissió de seguiment d’aigües costaneres, de l’Agència Catalana de l’Aigua 
• Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de 

Barcelona 
• Xarxa de Processos Estratègics Locals, de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, de la 

Diputació de Barcelona 
• Procés de participació de la Convenció Catalana del Canvi Climàtic 
• Procés de participació per una nova cultura de l’aigua, de l’Agència Catalana de l’Aigua  

  
Per a desenvolupament de l’Observatori del Litoral es compta amb el suport del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques, el Departament de Treball a través del Servei d’Ocupació de Catalunya, el 
Departament de Medi Ambient i Habitatge, la Diputació de Barcelona i l’Associació Pla Estratègic Litoral. 
 
 

L’àmbit de treball de l’Observatori del Litoral abasta 780 Km. de costa que 
inclouen 12 comarques i 70 municipis. 
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Escola de navegació tradicional  

Els programes i activitats de l’Escola de Navegació Tradicional contemplen tant la 
formació per als futurs professionals del mar, activitats de suport educatiu, així com 
programes orientats a la ciutadania en general amb l’objectiu de donar a conèixer i 
instruir en les formes de navegació tradicional i els valors de la cultura marítima.  

Durant aquest any, l’Escola de Navegació Tradicional ha atès un total de 6.806 persones. 

Participació per programes i activitats 
 

Participació persones  

Grumet EXIT 190 

Programa Grans Velers 36  

Navegació d’altura 85 

Actes i activitats ciutadanes 6.317  

Altres col·laboracions 178 

Total  6.806 

Per a la realització de les seves activitats, el Consorci El Far compta amb un estol d’embarcacions gestionat des 
de l’Escola de Navegació Tradicional. Aquest dona servei als diferents programes i activitats que es duen a 
terme des de la institució. El seu buc insígnia és el Far Barcelona, jakt de l’any 1874, restaurat a la Drassana del 
Consorci El Far en un projecte per a la formació professional en els treballs del mar.  

Programa Grumet EXIT: Educar i formar en la navegac ió 
 
Durant el curs 2006-07 s’ha posat en marxa el programa Grumet EXIT: educar i formar en la navegació, 
promogut per l’Ajuntament de Barcelona a través de l’Institut Barcelona Esports i patrocinat per la 
Fundació Laureus Espanya.  
 
El programa, que es desenvolupa en col·laboració amb la Unitat de Programes Educatius del Consorci 
d’Educació de Barcelona, està dirigit a alumnes de segon cicle d’ESO amb dificultats per obtenir el 
Graduat de Secundària i permet l’aprenentatge a través de la integració de les competències marineres 
en el currículum escolar.  
 
Durant el curs escolar 2006-2007 s’ha comptat amb una participació de 9 IES de Barcelona i l’Àrea 
Metropolitana, amb un total de 190 alumnes, entre els quals hi ha hagut un 67% que han aconseguit 
superar l’ESO.  
 
Participació i grau d’aprovats a l’ESO 

 
IES participants      % èxit 

IES Rambla Prim 20 77% 
IES Bisbe Berenguer 13 62% 
IES L’Alzina 15 79% 
IES Pau Claris 38 64% 
IES Barri Besòs 22 83% 
IES Verdaguer 25 100% 
IES Salvador Espriu 14 79% 
IES Consell de Cent 43 74% 
IES Comas i Solà 22 (*) --- 

Total  190 67% 
 

 (*) Els alumnes participants eren de 3er. curs 
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El programa ha rebut també el suport de la Universitat de Barcelona amb la coordinació de l’avaluació 
del programa i amb la incorporació d’alumnes en pràctiques. 
 
Programa Grans Velers 
 
Des de l’Escola de Navegació Tradicional s’ha participat en la Regata Grans Velers 2007 – Mediterrània 
amb el vaixell Far Barcelona. Aquesta regata, vinculada al moviment internacional de les Regates dels 
Grans Velers -Tall Ships' Races- que organitza la Sail Training Internacional, ofereix a milers de joves 
entre 16-25 anys l’oportunitat d’embarcar-se per aprendre, compartir i experimentar la vida en el mar. 
Enguany, s’han embarcat 36 alumnes, la majoria dels quals han participat en el programa Grumet EXIT. 
 
Participació de centres per etapes 

 
Durant la regata, la goleta Far Barcelona ha estat premiada com a veler participant més antic (Gènova) i 
com a veler participant amb tripulació més jove (Barcelona). Igualment, en relació a la recepció de la 
Regata Grans Velers-Mediterrània a Barcelona, es va realitzar una singladura a bord del Far Barcelona 
als 22 voluntaris que van col·laborar a l’organització. 
 
Travesses de navegació d’altura   
 
Des de l’Escola de Navegació Tradicional s’ofereix l’oportunitat al públic adult de tenir una primera 
experiència en el món de la navegació col·laborant amb la tripulació del Far Barcelona. Durant aquest 
any, s’han ofertat 3 travesses diferents amb una participació de 85 persones. 
 

Travessa Núm. 
participants Observacions 

 
La Ruta de la Sal. Eivissa  

 
21 

Participació en la regata d’altura del Mediterrani amb més 
participació, on més de 300 embarcacions commemoren les 
travesses del segle passat a la recerca de l’or blanc. 

 
XII Regata Menorca Sant Joan 

 
20 

Participació acompanyant els participants. Regata organitzada 
pel Reial Club Nàutic de Barcelona i el Club Marítim de Maó 
on hi participen creuers amb una eslora no inferior a 10 
metres. En el marc de la regata, se celebra el Trofeu Casino 
Marítim al port de Maó on participen embarcacions clàssiques 
i d’època.  

Ruta dels mercaders 
 

Gènova-Alguer 
Alguer-Barcelona  

 
 

22 
22 

En col·laboració amb l’Ajuntament de Lloret de mar. Travessa 
pel Mediterrani realitzada en 2 etapes i costejant les illes de 
Còrsega i Sardenya amb recalada en ports d’interès 
paisatgístic. 

Total 85  

Etapes Centre educatiu Núm.  de  participants 

Alacant-Barcelona 
IES L’Alzina 
IES Consell de Cent 
IES Comas i Solà 

8 
3 
1 

Barcelona-Toulon 

IES L’Alzina 
IES Salvador Espriu 
IES Consell de Cent 
IES Bisbe Berenguer 
IES Pau Claris 
Universitat de Barcelona                               

2 
2 
3 
1 
3 
1 

Toulon-Gènova IES Barri Besòs 
IES Consell de Cent 

10 
2 

Total  36 
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Activitats ciutadanes  
 
L’Escola de Navegació Tradicional també ha estat present en diferents actes:  
 

• Arribada dels Reis d’Orient a Port Ginesta a bord del Far Barcelona, en col·laboració amb 
l’Ajuntament de Castelldefels. 

 
• Ier. Open Internacional Ciutat de Barcelona, promogut per l’organització Sailability Spain amb la 

Fundació Vodafone España i la Federació Catalana d'Esport de minusvàlids físics, i amb la 
col·laboració del Reial Club Marítim de Barcelona. El vaixell Far Barcelona va portar als 
seguidors de la regata amb discapacitat. 

 
• Fòrum de vaixells d’època. Organitzat pel Reial Club Marítim de Barcelona i el Museu Marítim. 

Participació del vaixell Far de Formentera -llagut del 1922- en la regata de vela llatina, el qual va 
resultar guanyador. També s’ha participat en la Mostra d’entitats mitjançant el muntatge d’un estand. 

 
• 25 anys de l’Escola del Mar de Badalona. Participació en la trobada de vela llatina amb els 

vaixells Far de Formentera i Far de Cabrera.  
 
• Festes de la Mercè. Mercè al mar . Presentació de la nova ubicació de l’estol d’embarcacions del 

Consorci El Far. Sortides a bord del Far Barcelona i jornada de portes obertes per conèixer el 
vaixell. Singladures a bord dels llaguts Far de Formentera i Far de Cabrera.  

 
• Mercat del Mar. Participació  en l’acte inaugural organitzat per l’Ajuntament de Premià de Mar a 

bord de Far Barcelona i jornada de portes obertes.  
 

• Barcelona World Race. Col·laboració amb la Fundació per la Navegació Oceànica de 
Barcelona intervenint en la cerimònia d’inauguració realizada per la companyia teatral 
Fura del Baus amb el vaixell Far Barcelona i participació en l’acte de sortida de la regata 
amb les embarcacions Far Barcelona i Far Barceloneta. Tots dos vaixells van marcar la 
línia de sortida,  i van portar els membres del Comitè de la Regata.  

 
 

Altres col·laboracions 
 

• Escola de Capacitació Nàuticopesquera de Catalunya (ECNPC). Realització de pràctiques per 
part dels alumnes a bord de l’embarcació Far Barcelona.  

 
• Cicle de grau mitjà de manteniment d’embarcacions i serveis portuaris. Realització de pràctiques 

per part dels alumnes a bord del Far Barcelona.  
 

 
                

  
 

Far Barceloneta, un nou vaixell al servei de l’educ ació i 
la formació 
 
L’any 2007 la família Batlló ha fet la donació al Consorci El Far 
d’una nova embarcació construïda l’any 1915 a la Drassana 
Miquel Corbetó, situada al barri de la Barceloneta. L’embarcació 
es destinarà a la realització d’activitats educatives, de formació i 
de difusió del patrimoni marítim. 
 

Fitxa tècnica 

Nom: Far Barceloneta 
Tipus: quetx amb pal major i mitjana 
Origen: Drassanes Miquel Corbetó 
Costa, Barcelona 
Any de construcció: 1915 
Eslora màxima: 14,40 m 
Mànega: 3,88 m 
Puntal: 1,6 m 
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Escola dels treballs del mar 
 
L'Escola dels Treballs del Mar ofereix formació professional especialitzada per tal de 
donar resposta a les necessitats del sector nàutic i portuari. En aquest sentit, aquesta 
àrea ha desenvolupat diversos programes que s’emmarquen dins de dues línies 
d’actuació: la formació reglada amb el cicle de formació de grau mitjà de Manteniment 
d’embarcacions i serveis portuaris, i la formació ocupacional que comprèn l’Escola taller 
i els Tallers d’ocupació. Enguany, aquests programes han comptat amb una 
participació de 156 persones.  

Igualment, des de l’Escola s’han establert diverses col·laboracions per a la realització 
d’altres cursos de formació, els quals han atès un total de 321 persones. 

Participació en els programes de formació 

Programa  Núm.  participants  

Escola taller 54 

Taller d’ocupació 24 

Cicle formatiu Manteniment d’embarcacions i serveis 
portuaris 

47 

Altres cursos de formació (curs de patró, curs bàsic de 
navegació, etc.) 

316 

Altres col·laboracions: alumnes en pràctiques 5 

Total 446 

 

Formació ocupacional 

Enguany s’han desenvolupat diferents accions de formació per aturats amb el suport del Departament de 
Treball i el Fons Social Europeu.  

Escola taller  de construcció i manteniment d’embar cacions  (21/11/05-20/11/07)  
Adreçada a menors de 25 anys, durant l’any 2007 s’ha desenvolupat l’ultima fase de l’escola. Durant 
aquest període s’han acollit un total de 54 alumnes-treballadors distribuïts en 4 especialitats.  

Participació per especialitats  

Mòduls  Núm. participants 
Fusteria de ribera  13 
Laminat i pintura 13 
Instal·lacions i manteniment mecànic 14 
Maquinista de confecció industrial-veleria 14 

Total  54 
 
Cal destacar que el 18,5% dels assistents han estat dones, sent la participació femenina molt semblant a l’any 
passat. Tot i així, aquesta participació encara és  molt inferior respecte la masculina, concentrant-se 
principalment en el mòdul de Maquinista de confecció industrial-veleria. A diferència d’altres edicions, ha 
augmentat la participació d’estrangers (7 persones) i de persones amb discapacitat de diferent tipus i grau (6). 
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L’índex d’inserció laboral o de participació en altres plans de formació ha estat d’un 65%.  
 

Taller d’ocupació de recuperació i manteniment d’em barcacions (28/12/07 - 27/12/2008) 
Adreçat a persones aturades majors de 45 anys, acull un total de 24 alumnes-treballadors. Aquest, s’ha 
iniciat a finals d’any i tindrà una durada d’un any.   
 
Es treballa l’especialitat d’Auxiliar de manteniment d’embarcacions i compta amb 3 tallers: fusteria de 
ribera, instal·lacions i manteniment mecànic del vaixell, i pintura i laminat.  Els alumnes han de passar 
pels tallers de forma rotatòria, en períodes de tres mesos.  
 
Formació reglada:  cicle formatiu de grau mitjà de  Manteniment d’embarcacions i serveis portuaris  
Durant el curs 2006-07, s’ha posat en marxa el cicle formatiu de grau mitjà de Manteniment de vaixells 
d’esbarjo i serveis portuaris de 2 anys de durada -2.000 hores de formació-. Enguany, s’ha completat la 
primera promoció que ha realitzat el primer curs amb una participació de 34 persones. Pel que fa el curs 
2007-08, hi ha hagut una inscripció de  35 alumnes per a primer, i 12 alumnes per a segon.  

Aquest cicle pertany a l’oferta formativa de l’IES Rambla Prim de Barcelona. El Consorci El Far, mitjançant un 
conveni amb el Departament d’Educació -renovat el setembre de 2007-, realitza la formació dels crèdits 
relacionats directament amb el manteniment de vaixells en les seves instal·lacions.  

Es compta també amb la col·laboració d’ADIN (Associació d’Indústries Nàutiques), la Fira Internacional 
de Barcelona i l’Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics, les quals participen en la recerca 
d’empreses on els alumnes de segon puguin fer pràctiques.  

Altres activitats de formació 

Des de l’Institut Social de la Marina (ISM) i l’Escola de Capacitació Nàutico-pesquera de Catalunya s’han 
organitzat diferents cursos per tal de completar l’oferta formativa especialitzada. Aquests han comptat 
amb una participació total de 316 persones. 

Núm. cursos Nom de curs Núm. participants (*) 
1 Patró costaner polivalent 20 

2 Patró portuari 40 

12 Curs Bàsic de navegació 240 

1 Sistema Mundial de Suport i Seguretat Marítima 16 

19 Total 316 

(*) 29 persones procedents dels cursos organitzats des de l’Escola dels treballs del mar 

Contactes i col·laboracions  
 
L’Escola dels treballs del mar ha col·laborat amb: 
 

• La Cité Escolaire “Jean Moulin” de Thouars (França). Acollida d’alumnes en pràctiques. 
 
• Lycée Professionnel de Rompsay, de La Rochelle. Conveni per a la recepció de tres alumnes en 

pràctiques en les especialitats de mecànica i electricitat del vaixell. Concertat a través de la 
XARXA FP de l’Ajuntament de Barcelona. 

 
• Visita de l’equip  directiu i docent del centre Korsør ProduktionsHøjskole, de Korsør (Dinamarca),  

a través del SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya), per mostrar l’experiència quant al treball 
realitzat amb joves menors de 25 anys. 

 
En relació amb la demanda general de formació en temes nàutics, destacar que hi ha hagut un augmentar de 
forma significativa l’interés pels tallers de fusteria de ribera, de fibra, bricolatge nàutic, i per treballar com a 
voluntari a la Drassana, no només per part de persones aturades, sinó també d’algunes ocupades. 

 
 

Des de l’Escola dels treballs del mar s’han dut a terme 9.193 hores de formació.
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Drassana  
 
La Drassana del Consorci El Far, destinada a la construcció i manteniment de vaixells, 
integra en els seus projectes les activitats de formació que es desenvolupen des de 
l’Escola dels Treballs del Mar. Enguany, s’han realitzat els següents projectes: 
 

• Remodelació de l’embarcació Consolat de Mar per encàrrec de l’Autoritat Portuària de Barcelona. 
 
• Manteniment de la goleta Far Barcelona. Reparació de l’aleta d’estribord  i adequació de 

bancades de les balses salvavides. 
 

• Reparació i sanejament del vaixell Far Barceloneta, incorporat enguany a l’estol d’embarcacions 
del Consorci El Far. 

 
• Participació en la construcció del Monòlit Barcelona World Race, monument dissenyat per Martin 

de Azúa amb motiu de la celebració de la regata oceànica Barcelona World Race. 
 

• Construcció en fusta laminada d’un Dhingy de Calella per encàrrec de l’Associació d’Amics del 
Dhingy de Calella de Palafugell. 

 
• Construcció de motllos i una unitat de llagut de rem per encàrrec dels clubs de rem de Badalona, 

amb el patrocini de la Diputació de Barcelona. 
 
Durant el 2007 s’ha continuat la remodelació i adequació d’espais i maquinària de tallers per al 
desenvolupament de la formació reglada, iniciada l’any anterior. Igualment, s’ha  treballat en el 
desenvolupament d’innovacions tecnològiques com ara els sistemes de tractament superficial de fustes a 
porus obert i la impregnació de fustes amb brees vegetals i minerals de forma tradicional, entre d’altres. 
 
 



 
Memòria d’activitat 2007 | Centre de referència del mar - 23 -  

 

 

Projectes nàutics 
 
Aquesta àrea es desenvolupa a través de la Fundació Navegació Oceànica de 
Barcelona (FNOB) de la qual, el Consorci El Far ha assumit la seva coordinació. Amb 
l’objectiu de promoure el sector nàutic a la ciutat, la FNOB ha treballat en l’organització 
i realització de diversos esdeveniments de caire esportiu i social. 
 
Regata de Grans Velers – Mediterranea 2007 
 
La Regata de Grans Velers 2007, organitzada per la l’organització Sail Training International (STI), s’ha 
desenvolupat entre els ports de les ciutats d’Alacant, Barcelona, Toulon i Gènova. Enguany, la seva 
presència a Barcelona ha estat organitzada per l’Ajuntament de Barcelona i l’Autoritat Portuària de 
Barcelona, i coordinada pel Consorci El Far. 

 
Entre els 29 velers participants, han estat: 11 de classe A, 7 de  classe B, 8 de classe C i 3 de classe D; 
representant 14 nacionalitats. Aquests van romandre amarrats al  Port Vell de Barcelona i van rebre un 
total de 400.000 visitants. 

 
Relació de velers participants 
 

 
 
 
 

Nacionalitat Vaixell Eslora  

  1. IT Amerigo Vespucci (104 m)       

  2. IT Palinuro (70 m) 

  3. IT Italia (65 m) 

  4. UY Capitan Miranda (60 m) 

  5. RO Mircea (105 m) 

  6. BU Kaliakra (55 m) 

  7. FR Belle Poule (37,2 m) 

  8. NL Stad Amsterdam (76 m) 

  9. RU MIR (109 m) 

10. PT Creoulas (70 m) 

11. PL Pogoria (50 m) 

12. NL Windrose (50 m) 

13. BE Zenobe Gramme (30 m) 

14. ES Far Barcelona (33 m) 

15. GB Sarie Marais of Plymouth (13 m) 

16. FR Etoile Horizon (18 m) 

17. FR Fetia Ura (38 m) 

18. IT Idea Due (22 m) 

19. GB Jolie brise (23 m) 

20. FR Le don du vent (33 m) 

21. IT Pamadica (16 m) 

22. IT Pandora (20 m) 

23. BE Xsaar (14 m) 

24. ES Thopaga (42 m) 

25. ES Cala Millor (42 m) 

26. EC Guayas (80 m) 

27. LT Viva (20 m) 

28. ES Tirant Primer (28 m) 

29. ES Santa Eulàlia (34,60m) 
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Per a l’atenció dels velers, es va comptar amb 70 oficials d’enllaç, als quals se’ls va facilitar una formació 
prèvia sobre el món de la vela i la regata i 34 voluntaris, gràcies a la col·laboració amb Voluntaris 2000. 

 
Pel que fa a la ciutat,  es van oferir jornades de portes obertes als vaixells, concerts, competicions de 
rem, bateigs de mar, espectacles durant la desfilada de tripulants etc. Igualment, les tripulacions 
participants van gaudir d’un programa d’activitats que incloïa visites guiades a la ciutat i entrada lliure als 
museus. Durant la parada naval Veles per la Pau  van participar 30 grans velers, amb un total de 2.000 
tripulants. Es va poder fer el seguiment de l’acte des de les platges de Barcelona. 
  
La Fundació per al Navegació Oceànica de Barcelona va subvencionar la participació en la regata de 36 
joves del programa Grumet EXIT -que van navegar a bord del Far Barcelona-, 15 alumnes de la 
Drassana del Consorci El Far, i als joves inscrits menors de 25 anys que van voler embarcar-se com a 
grumets en les altres embarcacions participants.. 
 
Cal destacar que el Consorci El Far va participar en la conferència anual a Liverpool de la Sail Training 
International (STI) com a coordinador de la Regata Grans Velers 2007-Mediterranea a Barcelona. Durant 
l’acte es va presentar el projecte del vaixell escola Far Barcelona,  juntament amb els dels velers del 
Ocean Youth Trust de Belfast (Gran Bretanya) i el de Sorlandet de Kristiansand (Noruega), escollits com 
a experiències pioneres i de referència. 
 
 
Barcelona World Race 

 
Durant l’any 2007, la FNOB ha organitzat la regata de volta al món Barcelona World Race. Aquesta 
regata ha aconseguit aplegar per primer cop a nou equips que han comptat amb els millors navegants 
internacionals, enfrontant-se entre ells en equips de dos. Durant uns tres mesos, els participants han 
navegat recorrent més de 25.000 milles en monocascs IMOCA Open 60 d’última generació. Una 
aventura que el públic nacional i internacional ha pogut  seguir en directe gràcies a les més novedoses 
tecnologies que s’han incorporat en quant a comunicacions. 

 
Donat l’èxit d’aquest esdeveniment, la Barcelona World Race s’ha aconseguit fer un lloc en el calendari 
internacional de regates de primer ordre, consolidant-se com a esdeveniment que es celebrarà cada 
quatre anys i celebrant la seva segona edició el 30 de desembre del 2010. 

 
L’objectiu d’aquesta proposta és difondre l’esport de la vela a la ciutat de Barcelona, a l’hora que es fomenten 
projectes de recerca, d’educació i de caràcter cultural en conveni i col·laboració amb altres entitats de la ciutat.  
 
              
 

Barcelona World Race 
 
9 equips, 18 tripulants que han recorregut 25.000 milles a vela sense escales ni ajut 
extern en la primera regata oceànica que comença i acaba en el Mediterrani. 
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Biblioteca  
 

La Biblioteca del Consorci El Far disposa d’un fons documental que recull 
documentació vers l’activitat esportiva, econòmica, social, ambiental i cultural vinculada 
al mar. Entre els seus serveis ofereix l’opció de consultar cartes nàutiques, llibres, 
recursos educatius, revistes especialitzades i funciona com a punt d’informació sobre el 
sector nàutic.  
 
Les diferents temàtiques que aplega es concreten en un fons documental que compta amb: 
 

• 4.500 volums. 
• 176 publicacions periòdiques vives. 
• 1.000 publicacions periòdiques de nàutica d’esbarjo que formen part de la col·lecció permanent.  
• 250 cartes nàutiques actuals. 
• 110 vídeos i dvd’s. 

 
La catalogació i classificació  d’aquest  fons està organitzada en cinc catàlegs gestionats amb KNOSYS i 
es consultable on-line des del web del Consorci El Far. La Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de 
Coordinació i Govern Local, presta el servei d’implementació del catàleg on-line, allotjat a la web del 
Consorci El Far. 
 
Durant aquest any, el creixement d’aquest fons ha estat d’ 4% en audiovisuals,  un 35% en cartes 
nàutiques i de navegació esportiva,  un 4% pel que fa el Centre de Recursos Educatius del Mar (CREM), 
un 8% en monografies i obres de referència i un  4% en publicacions periòdiques. . 
 
Aquest servei ha atès a més de 1000 consultes, de les quals un 72% corresponen a clients externs. Els 
temes relacionats amb la construcció i manteniment de vaixells, han estat els més sol·licitats.     
 
 
 
 
Nou servei de biblioteca virtual 
 
La Biblioteca del Consorci El Far inicia un nou servei de consulta i accés a llibres 
disponibles en format digital. 
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Centre d’empreses i  oferta d’espais 
 
El Consorci El Far ofereix la possibilitat de disposar d’espais singulars i polivalents per 
a la realització de conferències, jornades, seminaris, cursos de formació etc. Igualment, 
amb l’objectiu de promocionar el sector nàutic a la ciutat, acull a empreses interessades 
en disposar d’un despatx en règim de lloguer o bé en estar domiciliades, en un centre 
reconegut com a dinamitzador d’aquest sector.  
 
Centre d’empreses 
Durant el 2007, s’ha acollit un total de 29 empreses relacionades amb el sector, el que ha suposat un 
84% d’ocupació. D’aquestes, un 48% han estat empreses ja consolidades, un 14% han estat de nova 
creació i 38% han optat per ubicar aquí la seva domiciliació. 
 

Règim Núm. empreses % 

Viver d’empreses (empreses de nova creació) 4 14% 

Empreses consolidades 
 14 48% 

Domiciliació o raó social 
 11 38% 

Total 29 100% 

 
Quant a l’activitat desenvolupada des 
de les diferents empreses, destaca en 
un 54% les que es dediquen a oferir 
serveis nàutics i de gestió, en un 40% 
les dedicades a serveis logístics i 
tècnics i en un  6% les que realitzen 
tasques de formació. 
 
 
Oferta d’espais de lloguer 
Quant a l’ocupació dels espais, aquest 
any hi ha hagut un 90% d’ocupació, el 
que ha suposat un total de 231 activitats, 
38.800 persones i 6.544 hores 
d’ocupació, sent un 0% més respecte 
l’any anterior. 
 
Respecte la tipologia de les activitats 
que s’han dut a terme, destaquen les 
dedicades a la formació en un 95%. Pel 
que fa els tipus de clients que han 
gaudit d’aquest servei, un 71% han 
estat entitats privades, un 28% han 
estat les pròpies entitats que conformen 
el Consorci El Far i un 1% han estat 
altres entitats públiques. 
 

6%

40%54%

Formació

Serveis logístics i
tècnics

Serveis nàutics i
gestió

 

95%

3%

2%

Formació

Reunions de treball

Congresos
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L’exercici económic 
 
Pressupost i finançament 
 
Enguany, l’execució del pressupost ha estat el 97,41% en ingressos, mentre que en 
despesa ha estat del 98,13%, una execució molt alta que ha suposat un resultat 
pressupostari ajustat positiu de 14.010,50 euros. 
 
Els ingressos per aportacions suposen el 22% dels ingressos totals, pràcticament el 
mateix percentatge que en el exercici anterior. Els ingressos obtinguts per activitats 
pròpies han suposat un 68% dels ingressos totals, percentatge una mica inferior 
respecte l’any anterior -va ser d’un 75%-, donat que el Taller d’Ocupació ha estat 
autoritzat l’últim trimestre de l’any -va començar el 28 de desembre de 2007-. 
 
 
 
Ingressos 
 
Descripció Drets reconeguts  

Programes i activitats 1.368.578,00 € 

Ens consorciats 455.300,00 € 

Inversió 121.915,51 € 
Finançament amb RT 78.646,28 € 

Total  2.024.439,79 € 
 
 
Despeses 
 
Descripció Obligacions reconegudes  

Personal estructura 526.361,29 € 

Personal activitats 724.749,97 € 

Béns corrents i serveis 629.833,79 € 

Financeres 16.597,15 € 

Transferències corrents 3.333,03 € 

Inversió 123.564,56 € 

Total         2.024.439,79 € 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


