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Presentació

Vilanova i la Geltrú comptarà a partir del 2015 d’un nou 
espai turístic cultural, el Centre de Visitants i d’Interpretació 
del Mar EL FAR, un dels grans projectes previstos pel 
Govern municipal per a aquesta legislatura. 

La concessió d’un Fons FEDER (Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional) i d’una subvenció del Pla 
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), ha permès a 
l’Ajuntament de VNG afrontar aquesta actuació, que té 
com a principal objectiu dignificar l’espai del Far de Sant 
Cristòfol per convertir-lo en un nou recurs turístic, econòmic 
i cultural de la ciutat.

És per això que les regidories de Cultura i de Promoció 
Econòmica i Turisme estan treballant a fons en els 
continguts de què disposarà aquest nou espai, i que s’obrirà 
a la ciutadania, però sobretot també, a tots els visitants que 
arribin a casa nostra. 
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Vilanova i la Geltrú té dues col·leccions 

molt importants al voltant del món 

del mar: la col·lecció d’objectes i cu-

riositats marineres Roig Toqués i la 

col·lecció d’objectes relacionats amb 

el món de la pesca i la tradició ma-

rinera propietat de l’Associació del 

Museu del Mar. 

El projecte del Centre de Visitants i 

d’Interpretació del Mar EL FAR aco-

llirà les dues col·leccions en un ma-

teix espai amb l’objectiu de preservar 

i difondre la cultura i el patrimoni 

mariner de la ciutat de Vilanova la 

Geltrú i de la figura de Francesc Roig 

Toqués. 

La construcció del Far de Vilanova 

data de l’any 1866. És una edificació 

emblemàtica davant del mar i un ele-

ment de senyalització i comunicació 

per als mariners. 

Les obres de remodelació de les 

instal·lacions del Far permetran do-

tar aquest equipament d’uns serveis 

i condicions adequats perquè les dues 

col·leccions siguin exposades de ma-

nera permanent en un espai únic i 

privilegiat, amb mesures òptimes 

d’exhibició i conservació.

Les dues col·leccions estaran ubicades 

en espais diferenciats, així com també 

ho seran els seus continguts, tot i que 

l’eix principal serà el tema mariner. 

El discurs museogràfic del futur Mu-

seu del Mar se centrarà principalment 

en el tema del salvament marítim, ja 

que la situació privilegiada del museu, 

emplaçat al costat del Far, i la conser-

vació del bot de salvament Víctor 

Rojas són elements clarament dife-

renciadors i singulars que no trobem 

a la resta de museus de la mateixa 

temàtica que hi ha a Catalunya.

El bot de salvament Víctor Rojas fou 

construït l’any 1916 a les Drassanes de 

Miquel Corbeto de Barcelona i arribà 

a Vilanova i la Geltrú l’any 1925. Es 

tracta de la peça més emblemàtica de 

la col·lecció, ja que és l’únic dels tres 

bots d’aquests tipus que es conserven 

a Catalunya - els altres dos es troben 

a Calafell i Sant Feliu de Guíxols - que 

manté la seva estructura original. El 

Víctor Rojas va realitzar funcions de 

salvament fins a l’any 1957.

El contingut d’aquest discurs ve re-

forçat pels fets tràgics succeïts el 9 

de novembre de 1886 conegut com 

l’Any dels negats, quan un fort tem-

poral de migjorn va causar la mort de 

22 pescadors. 

El nou espai destinat a acollir la 

col·lecció d’objectes i curiositats ma-

rineres que va anar atresorant el vila-

noví Francesc Roig Toqués mantindrà 

en tot moment l’esperit de gabinet 

de col·leccionista, tal i com ho va con-

cebre el seu fundador.

Es dotarà les dues col·leccions d’una 

museografia més contemporània, 

atractiva per al visitant però sense 

deixar de banda la seva essència ori-

ginal. 

A banda dels objectes que conformen 

les dues col·leccions, cada una d’elles 

compta amb un fons documental 

important de llibres i documents re-

lacionats amb el mar. Es preveu que 

aquest conjunt es pugui dipositar 

com a fons local en alguna de les bi-

blioteques municipals de la ciutat per 

a la seva consulta. 

Així mateix, es preveu la creació d’una 

taula d’assessorament en la que hi 

participaran especialistes i tècnics de 

perfil diferenciat que participaran en 

l’elaboració del discurs museogràfic.

Vinculat amb el projecte EL FAR, ac-

tualment s’està elaborant un estudi 

patrimonial de tota la façana marí-

tima per tal de dotar de continguts 

el discurs museogràfic. També està 

previst iniciar en breu un treball de 

recuperació de la memòria històrica 

de baix-a-mar a partir de les fonts 

orals. 

Posar en valor el patrimoni de la ciutat 
relacionat amb el mar



Víctor Rojas

 
Bot mixt tipus Beeching-
Peake per navegar a rem i 
vela. De 14 rems, portava 
dos pals, un en el centre 
del bot i l´altre subjecte 
a  l a  c à m e r a  d e  p r o a .
Les seves mides són: 11 
metres d´eslora, 2,70 de 
mànega i 0,80 de puntal. 
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L’espai del Far esdevindrà també un 

Centre de Visitants per a tothom que 

arribi a Vilanova i la Geltrú, donada 

la seva situació geogràficament estra-

tègica. La seva ubicació és l’entrada 

natural al mar per als visitants de la 

ciutat. És el punt i final de l’Eix Dia-

gonal, que comença a Manresa i que 

vertebra la comunicació de la Cata-

lunya interior cap al litoral. Per això 

resultat absolutament cabdal que el 

Far, una construcció que es veu des 

de la llunyania (ja vinguis per mar, 

ja vinguis per muntanya), adquireixi 

una nova dimensió i funció de reclam 

gràcies a la seva fàcil localització.

El Far és la visualització primera que 

es té de Vilanova i la Geltrú com a 

Porta al Mediterrani. És doncs, no 

només un nou equipament abso-

lutament necessari per a la ciutat, 

sinó també l’inici d’un eix unificador 

del món de la marina vilanovina. És 

aquesta una clara línia estratègica 

del Govern de la ciutat que, des d’un 

principi, ha volgut potenciar les vir-

tuts de Vilanova i la Geltrú com a 

destí turístic, gastronòmic, cultural i 

de lleure, com a capital comercial del 

Gran Penedès, i com un referent de 

país en el món de la nàutica, en totes 

les seves vessants.

Per això també ha estat important la 

tasca que prèviament s’ha anat i es va 

realitzant des de la Taula de Turisme i 

Comerç. Un espai de debat on estan 

representats tots els sectors del co-

merç, el turisme i la  restauració de la 

ciutat implicats, passant pels museus, 

els gremis, el empresaris, la Confraria, 

el Club Nàutic i molts d’altres que 

han participat activament en aques-

ta voluntat de potenciar l’economia 

i el posicionament de Vilanova i la 

Geltrú.

Vilanova i la Geltrú,
porta al Mediterrani



El Far de Sant 
Cristòfol
 

El primer  far de Vilanova i la 
Geltrú es va construir l´any 
1834. L´any 1864, la Direcció 
General d´Obres Públiques 
va posar en marxa un pla 
d´enllumenat de les costes 
i va adjudicar les obres d´un 
nou far, el segon, al cons-
tructor Antoni Pons. Aquest 
far es va inaugurar el 1866 i 
es va enderrocar el 1902. El 
tercer far, l´actual, es va in-
augurar el 16 d´abril de 1905 
i l´encesa es va fer el dia 1 
de maig del mateix any.

El far fa tres passades de 
llum, amb un abast de 32 
milles nàutiques.  



8

 
Satisfacció per la llum 
verda a la remodelació 
del Far com a Centre 
d´Ínterpretació i 
Acollida Turística 
L´edifici del Far de Vilanova i la Geltrú esdevindrà a 
partir del 2015 el Centre d´Interpretació i Acollida Tu-
rística, El Far. En aquest espai s´inclourà la col·lecció 
permanent del Museu del Mar, la col·lecció del Museu 
de Curiositats Marineres Roig Toqués i l´Oficina de Tu-
risme, acollida i informació de Vilanova i la Geltrú. 

El Ple de l´Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va aprovar inicialment el projecte de remodelació 
que es durà a terme amb una part de la subvenció del Pla Únic d´obres i Serveis de Catalunya 
(PUOSC) i també amb una part subvencionada a través del fons europeu FEDER. L´import de les 
obres és de 331.019,86 euros. 

Altres dades tècniques del projecte contemplen una superfície reformada de gairebé 250 m2 i 
una superfície de 260 m2 de nova construcció. Les obres hauran d´estar enllestides a 31 de des-
embre de 2014.  

A l´hora de redactar el projecte s´ha contemplat l´objectiu d´adequar l´edifici del Far a les activi-
tats museístiques i turístiques i d´acollida projectades. Així, el nou equipament acollirà l´Oficina 
de Turisme (acollida, informació i promoció turística); l´espai d´exposició permanent Col·lecció 
Museu del Mar; l´espai exterior Víctor Rojas, on s´ubicarà el bot salvavides Víctor Rojas; l´espai 
de la Col·lecció permanent del Museu de Curiositats Marineres Roig Toqués; magatzem; lavabos, 
el jardí d´us públic i un espai d´aparcament de bicicletes de lloguer. L´oficina de Turisme es con-
templa com l´espai d´acollida i primera presa de contacte dels visitants amb Vilanova, una porta 
d´entrada cap al seu vessant comercial i cultural. 

Per tal d´encabir les diferents activitats previstes, el projecte contempla utilitzar les edificacions ja 
existents al recinte del Far i les noves edificacions que es construiran. La intervenció projectada es 
realitzarà respectant al màxim les característiques arquitectòniques de l´edificació antiga i també 
l´entorn paisatgístic i natural. 

Entre les actuacions previstes, a l´aire lliure es realitzarà una construcció per protegir de les in-
clemències del temps el bot salvavides Víctor Rojas. Es tracta d´un bot remolcat a Vilanova i la 
Geltrú l´any 1925 que va estar en servei fins a l´any 1957 i molt vinculat a la història marinera de 
la ciutat.

www.vilanova.cat (04/12/2012)
extracte



 
 El far esdevindrà centre d ácollida al visitant i espai museístic . Les obres començaran el 
2013 i hauran d éstar acabades el 2014

El Fons FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional) sol·licitat per l Ájuntament de 
Vilanova i la Geltrú per tal de condicionar l éspai del Far ha estat concedit finalment per una 
valor de 263.000 euros, aproximadament la meitat del valor del projecte global. Les obres 
de condicionament començaran al llarg de 2013 i hauran d éstar acabades el 2014. 

El projecte previst se centra en crear un punt d ácollida per a tots aquells visitants que 
arriben a la ciutat i oferir-los informació sobre punts d´interès de Vilanova i la Geltrú, 
donar informació hotelera i gastronòmica o oferir paquets turístics a través de l´Estació 
Nàutica. 

El projecte del nou equipament recupera un treball que l árquitecte Toni Palacios va fer fa 
12 anys, i que havia encarregat el Museu del Mar, i que ara el despatx ProArq ha completat. 
Ĺavantprojecte destina l áctual edifici del Far a acollir les col·leccions del Museu del Mar 
i el punt d´informació turística i l´Estació Nàutica. La col·lecció de Roig Toqués és prevista 
ubicar-la en l áctual magatzem de la finca, un cop aquest espai ś hagi condicionat. I un 
tercer espai tancat està pensat per ubicar-hi el bot salvavides Víctor Rojas, juntament amb 
altres elements del Museu del Mar. A tot això ś hi sumarà un espai de nova construcció on 
ś hi instal·larà el bar - restaurant i els lavabos. 

 
El Fons FEDER concedeix 263.000 € per 
a la remodelació de  l éspai del Far de 
Vilanova

www.vilanova.cat (22/06/2013)
extracte
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Vilanova i la Geltrú té una llarga 
història vinculada amb el mar: 
la seva activitat econòmica ha 
estat lligada des de temps molt 
remots a aquest element que ha 
estat capaç d’articular una ciutat 
potent i important en el territori 
català.

D’acord amb els diferents plans 
d’actuació turística i patrimonial 
de la ciutat, el mar és sens dubte 
el principal recurs diferencial 
que pot permetre a Vilanova i 
la Geltrú fer un salt qualitatiu en 
l’àmbit econòmic i cultural durant 
el segle XXI.

Els espais afectats pel projecte son 
l’espai marí “Costes del Garraf” 
de la Xarxa natura 2000, l’espai 
de la Muntanyeta i dels Colls i els 
espais de l’entorn proper de la 

Platja Llarga i la desembocadura 
del Foix. Sense deixar de banda 
la proximitat dels parcs naturals 
del Garraf, d’Olèrdola i del Foix, 
que en conjunt conformen una 
autèntica anella verda local i 
comarcal que tindrà com a centre 
geogràfic i de referència el Far de 
Vilanova.

En el capítol de vies verdes, cal 
incloure el projecte (ja en fase 
d’execució) del camí pedalable 
Costa del Garraf que uneix tot 
el litoral del Garraf, de Cubelles 
a Sitges, connectant els espais 
naturals i patrimonials d’interès i 
representant una alternativa a la 
mobilitat intermunicipal.

L’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú ha endegat un procés 
de replantejament dels usos del 

Vilanova i la Geltrú i el mar

Museu del Mar i edifici del Far 
amb l’objectiu d’aprofitar totes 
les seves potencialitats i oferir a 
la població de Vilanova i comarca 
i per extensió de Catalunya, un 
nou equipament que enriqueixi 
i estructuri l’oferta patrimonial 
amb un producte singular i 
complet.
 
Respecte als usos del Far 
actualment es restringeixen al 
servei de senyalització marítima. 
És per aquest motiu que es 
contempla l’emplaçament del 
Far i aprofitant un espai de 4.375 
m2 , les administracions titulars 
han manifestat el seu interès  
davant la possible habilitació 
de l’equipament com a pol de 
promoció de la façana marítima.



Elements patrimonials 
de la façana marítima

• Jaciment arqueològic d’Adarró. Jaciment ibèric 
d’un poblat cossetà descobert, ja en el segle XVIII.

• Museu del Mar. Col·lecció de peces 
marineres donades per pescadors de la 
vila. El Museu fou fundat als anys setanta. 
Té un inventari d’une 4.500 n peces.

• Museu Curiositat Marineres Roig i Toqués 
Col·lecció de peces marineres- que al llarg de 
molts anys Roig i Toqués va anar col·leccionant .

• Torre Blava- Espai Guinovart. Torre de 
defensa carlina, erigida 1874. El setembre 
de 2000 l’Ajuntament inaugura la Torre 
Blava convertida en una instal·lació 
realitzada per l’artista Josep Guinovart.

• Xalet del Nin. Es va construir al 1913 en 
l’emplaçament d’un antic fortí. L’arquitecte 
Josep Font i Gumà projectà l’edifici.

• Ermita de Sant Cristòfor. 
Existent des de el segle XIV 

• Residència d’ Eugeni d’Ors. L’Ermita de 
Sant Cristòfol fou adquirida per Eugeni 
d’Ors l’any 1944. adossant-hi un edifici.

• Església de Mar. Es va construir al segle XIX per 
acollir  a una comunitat decreixent de fidels.

• Pòsit de Pescadors En orígen fou l’antic Gremi 
de Marejants entitat fundada al segle XVI

• Molí de Mar . Molí que data del segle 
XVIII és una excepció en usar la força de 
l’aigua delmar i no pas la fluvial.

•Arquitectura Marinera
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Molí de Mar

 

Runes gairebé emblemàti-
ques que resten en peu a la 
platja de Sant Cristòfol o de 
la Farola. El molí va ser cons-
truït a l´any 1801 per Fran-
cesc Terrés de Sant Martí de 
Riudeperes, amb l´objectiu 
d´aprofitar la força de les 
ones per moldre farina. 

Ha donat el seu nom al pas-
seig del Molí de Mar, vial 
que només serveix d´accés 
a la platja i d´aparcament 
dels cotxes que arriben fins 
aquí. 

Fa menys de quaranta que 
les aigües encara arribaven 
al peu de l´atrotinat molí, 
avui allunyat més de cent 
metres de la vora del mar a 
causa de la gran acumula-
ció de sorres produïda per 
la construcció del Port. Per 
arrenjar una mica l´indret, 
l´any 1975 s´hi van plantar 
vegetals de jardí. En diuen 
Jardins d´Enric Granados. Les 
despulles del molí han donat 
nom al «Centre d´Iniciatives i 
Motivació Professionals Molí 
de Mar´, creat el 1989 en un 
xalet de Sant Cristòfol, lloc 
on se celebren cursos i altres 
activitats complementàries. 
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