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Si el Mediterrani parlés ens explicaria moltes històries: 
històries de pescadors, històries de famílies, històries de 
lluites, històries d’amor…  
 
De ben segur ens explicaria 
també històries de Vilanova i la Geltrú i de la seva gent, 
orgullosa de la seva terra, de la seva vila i de ser de mar. 
 
El nou Espai Far de Vilanova i la Geltrú recupera aquestes 
històries i les posa a l’abast del veïnat i dels visitants perquè es 
capbussin en les arrels més marineres de la ciutat. 
 
 
 
 
 
Espai Far 
Pujada del Far de Sant Cristòfol 2, 08800 
Vilanova i la Geltrú 
www.espaifarvng.cat 
938140000 | espaifar@vilanova.cat 
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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.  
 
Per a la realització d’aquest projecte l’Ajuntament ha obtingut de Ports de 
Barcelona la concessió de les instal·lacions del Far de Sant Cristòfol, durant un 
període de 25 anys prorrogable. Així com, la concessió del Fons FEDER (Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional), les subvencions del Pla Únic d’Obres i 
Serveis de Catalunya (PUOSC) i de la Diputació de Barcelona ha permès a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú dur a terme la transformació d’aquest recinte. 
 
Vilanova i la Geltrú té dues col·leccions molt importants al voltant del món del 
mar: la col·lecció d’objectes i curiositats marineres Roig Toqués i la col·lecció 
d’objectes del món de la pesca i la tradició marinera propietat de l’Associació del 
Museu del Mar.  
 
L’Espai Far acull part de les dues col·leccions en un mateix espai amb l’objectiu de 
preservar i difondre la cultura i el patrimoni mariner de Vilanova la Geltrú. Estem 
parlant de dos museus: el Museu del Mar de Vilanova i la Geltrú, amb el bot de 
salvament Víctor Rojas com a insígnia, i el Museu de Curiositats Marineres Roig 
Toqués.  
 
L’Espai Far, a més, també funciona com a centre d’acollida per als visitants de la 
ciutat, punt d’informació turística i serà l’inici d’itineraris autoguiats i d’activitats 
relacionades amb el mar. Amb l’obertura d’aquest punt informatiu, es tanca 
l’anella de disposar d’aquest servei al centre ciutat i a dos indrets de la façana 
marítima que són pols d’atracció de visitants.   
 
L’Espai Far neix amb la voluntat de posar en valor el patrimoni mariner i potenciar 
la façana marítima com un actiu turístic de la ciutat. El projecte s’emmarca dins 
de la línia de desenvolupament econòmic, cultural i turístic de la façana marítima 
de Vilanova i la Geltrú.  
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L’obertura d’aquest equipament municipal de referència per a la ciutat i el país, 
dóna major rellevància al barri, dotant-lo d’un equipament que el situa en el bell 
mig de la dinàmica cultural de la ciutat, alhora que crea una connexió dinàmica 
amb l’activitat que sorgeix d’aquests equipaments.  
 
Així mateix, amb la posada en marxa de l’Espai Far també es dota de contingut 
l’eix de comunicació des de mar fins a la Vilanova vella.  Una voluntat llargament 
pretesa i que forma part d’un tot amb la remodelació de la façana marítima i el 
nou pas sota via del carrer de la Llibertat. Totes aquestes actuacions 
urbanístiques agafen expressió de contingut amb aquest nou eix de relació.  
 
El nou Museu del Mar completarà el discurs museístic de la ciutat  
 
Vilanova i la Geltrú té actualment una important oferta museística de gran 
qualitat que s’articula al voltant del segle XIX, moment de màxim 
desenvolupament i esplendor de la ciutat. El nou equipament se suma al circuit 
museístic de Vilanova i la Geltrú i completa aquesta visió global de ciutat posant 
en valor la seva llarga tradició marinera.  
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L’espai Far i el patrimoni mariner de la ciutat 
 
Vilanova i la Geltrú és una ciutat de la Mediterrània que ha tingut des dels seus 
orígens una vinculació amb el mar. Els vestigis de la colònia de Darró indiquen ja 
que els primers pobladors tenien contactes comercials marítims amb altres pobles 
de la Mediterrània, com els grecs i fenicis. Una tradició comercial i pesquera que 
s’ha mantingut al llarg de tota la història i que continua viva avui en dia.  
 
Més enllà de la seva explotació, el mar ha anat deixant a la ciutat una petjada a 
nivell patrimonial i cultural, convertint-se en el punt de partida de bona part del 
llegat vilanoví.  
 
L’Espai Far també posa en valor 
diferents espais singulars i 
emblemàtics de la façana marítima 
lligats amb aquest patrimoni mariner. 
El Far, el Molí de Mar, el port, l’edifici 
del pòsit de pescadors, la Torre Blava, 
els xalets de Ribes Roges de principis 
segle XX, les ermites de Sant Gervasi i Sant Cristòfol, en són només un exemple.  
 
L’origen d’aquest llegat el trobem en l’època de major esplendor de Vilanova i la 
Geltrú, el segle XIX, el temps de l’anomenada “Havana Xica” que tingué el mar 
com a protagonista indiscutible de la mà dels navegants, els comerciants i els 
indianos.  
 
L'Havana, Matanzas, Cárdenas i Cienfuegos es convertiren en els principals 
destins dels vilanovins. Molts d'ells tornen amb importants fortunes i inverteixen 
el seu capital en edificis, indústries, obres benèfiques o ciutadanes.  
 
El context històric dels indianos és important per entendre el patrimoni cultural 
de la ciutat. Ja que si bé el seus orígens tenen el mar com a teló de fons d’aquest 
comerç, la seva empremta està present en l'arquitectura colonial a edificis i espais 
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públics (Teatre Principal, Escola Pia, plaça de la Vila, parcs, rambla Principal...) i 
privats (Casa Ramona, Can Pahissa...). I en importants millores per la ciutat com 
l’arribada del ferrocarril l’any 1881.  
 
El patrimoni industrial també va estar lligat amb el mar. El tràfic marítim afavorí la 
creació d’un destacat teixit industrial relacionat amb el comerç del vi (com són les 
fassines i destil·leries i els oficis derivats com els boters) i amb l’arribada del cotó 
vinculat a la creació de nombroses industries tèxtils que van convertir Vilanova en 
un dels principals nuclis industrials tèxtils del país al segle XIX.  
 
La platja també ha estat l’escenari plàstic de molts artistes vilanovins que han 
copsat amb els seus pinzells la vida i l’ambient del barri de Mar: Joaquim Mir, 
Alexandre de Cabanyes, Martí Torrents, Armand Cardona, són alguns dels noms 
destacats.  
 
L’Espai Far neix doncs amb la voluntat de ser un espai patrimonial generador de 
múltiples lectures, que ofereix als visitants la possibilitat de descobrir l’aspecte 
més mariner de la nostra vila, però que també s’integra dins el discurs global 
patrimonial de ciutat.  
 
Un nou espai per a la ciutat que permetrà lligar molts dels elements destacats del 
patrimoni, posant en relleu la importància que ha tingut el mar en la nostra 
història i obrint també noves línies d’acció que ens permetin dialogar i interactuar 
amb altres pobles i cultures del Mediterrani.  
 
 

L’espai d’El Far. Situació, característiques i contingut 
 
El nou espai museístic està ubicat a les instal·lacions del Far de Sant Cristòfol, un 
recinte privilegiat de la ciutat. El Far, construït l’any 1886, és una edificació 
emblemàtica davant del mar i un element de senyalització i comunicació per als 
mariners. Cal destacar el valor patrimonial de l’edifici, catalogat com a BCIL (Bé 
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Cultural d’Interès Local) per la seva situació geogràfica - davant del mar - i 
estratègica - una de les portes d’entrada a la ciutat. 
 
Conegut popularment com la Farola, el Far de Sant Cristòfol compleix la seva 
missió de fer de guia per als navegants. El primer far va ser instal·lat a Vilanova 
l’any 1834 i era molt limitat en alçada i en la projecció de llum. L’any 1865, 
s’instal·là un segon far i també un habitatge pel torrer, la llum fixa del qual, 
perdurà fins a l’any 1903 quan el Far fou totalment enderrocat i, en la mateixa 
ubicació, es va construir l’actual Farola que va ser encesa l’1 de maig de 1905.  
 
El Far continua en funcionament i només es va interrompre la seva activitat 
durant la Guerra Civil. La Farola té una alçada de 21 metres, amb una escala de 
cargol de 98 esglaons i, al seu cimbell, hi ha el focus reflector compost de tres 
complexos òptics als quals una màquina de rellotgeria dóna un moviment rotatiu. 
El Far emet un missatge clar, inequívoc i únic amb un grup de 3 llampecs blancs 
cada 8 segons i té un abast nominal de 19 milles (35,188 Km.) 
 
Les obres de remodelació de les instal·lacions del Far han permès dotar aquest 
equipament d’uns serveis i condicions adequats perquè les dues col·leccions 
siguin exposades de manera permanent en un espai únic i privilegiat, amb 
mesures òptimes d’exhibició i conservació. Les dues col·leccions estan ubicades 
en espais diferenciats, així com també ho són els seus continguts, tot i que l’eix 
principal és el tema mariner.  
 
L’Espai Far vol convertir el Far de Sant 
Cristòfol en un nou recurs cultural, 
turístic i econòmic i de la ciutat 
posant en valor els diferents espais 
singulars i emblemàtics d’aquest 
espai lligats amb el patrimoni 
mariner.  
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El discurs patrimonial de la ciutat guanya el mar com a element vertebrador 
perquè el nou espai permet exhibir, conservar, difondre i estudiar la història i el 
patrimoni mariner de Vilanova i la Geltrú. 
 
Amb aquest nou espai en marxa la ciutat potencia la façana marítima i obre les 
portes a establir lligams a través del patrimoni mariner amb altres pobles i 
cultures del Mediterrani.  
 
Museu del Mar  
 
L’antiga casa del faroner acull el Museu del Mar, un recorregut per la Vilanova de 
Baix-a-Mar amb la finalitat de donar a conèixer la història de la platja i de la seva 
gent. El museu també té una secció dedicada a la preservació de la memòria oral.  
 
S’estructura en set àmbits: la platja, el comerç i els indianos, la pesca i l’Any dels 
Negats, el port, la vida cultural, el far i “Un objecte, una història” (l’espai de 
recuperació de la memòria oral). 
 
L’objectiu és que sigui un espai que posi en relleu el patrimoni mariner de la 
ciutat, tant el que es troba a la façana marítima com a la resta de la ciutat i que 
sigui també un espai de recerca i recuperació de la memòria oral.  
 
En aquest museu s’exposen alguns 
objectes i fotografies de la 
col·lecció de l’Associació del 
Museu del Mar, així com peces 
provinents d’altres institucions 
(Arxiu Comarcal del Garraf, 
Biblioteca Museu Balaguer, etc.).  
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La col·lecció està formada bàsicament per material relacionat amb el patrimoni 
natural i etnològic de Vilanova i la Geltrú, essent una col·lecció de valor 
documental, patrimonial i històric la qual s’estructura en els següents àmbits:  
 
- Antropologia marina, arqueologia, arqueologia naval, maquetisme, 
paleontologia, ictiologia, malacologia, biologia marina, documentació, 
bibliografia, fotografia, pinacoteca, hemeroteca, història, escultura, ceràmica 
commemorativa i trofeus.  
 
Bot de salvament Víctor Rojas  
 
El bot Víctor Rojas és un element molt 
estimat per la gent del barri de mar i 
constitueix un símbol de la valentia, 
l’heroïcitat i la solidaritat dels 
pescadors que es llançaven al mar a 
rescatar als nàufrags en una època en 
la que els mitjans eren molt precaris, abans de la creació de la Creu Roja de Mar.  
 
Compta amb un espai expositiu propi que posa en valor la seva història i la seva 
singularitat, ja que és un dels tres únics bots de salvament que es conserven a 
Catalunya.  
 
Amb motiu de la seva exhibició s’ha realitzat una important restauració de 
l’estructura del bot. El Víctor Rojas s’exhibeix amb els rems i les caixes amb els 
caps del canó llançacaps.  
 
El bot fou construït l’any 1916 a les drassanes de Miquel Corbeto de Barcelona, i 
arribà a Vilanova i la Geltrú l’any 1925 per tal de garantir el salvament dels 
pescadors, en substitució del bot Esteban Ancil. Es tracta de la peça més 
emblemàtica de la col·lecció de l’Associació del Museu del Mar, 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 
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Víctor Rojas va realitzar funcions de salvament fins a l’any 1957 i després va ser 
utilitzat per a competicions de rem. És un bot mixt de tipus anglès anomenat 
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 la càmera de proa. Mesura 11 metres d’eslora, 
2,70 de mànega i 0,80 de puntal. Es tracta d’un bot insubmergible i autoredreçable 
gràcies a les seves característiques constructives. 
 
Qui era Víctor Rojas?  
 
Víctor Rojas, pescador i mariner, va néixer l’any 1832 a Arecibo (Puerto Rico), una 
zona de l’Atlàntic de grans borrasques i huracans. Quan encara era un adolescent 
va començar a salvar a aquells que naufragaven a la rada d’Arecibo, i ho continuà 
fent al llarg de tota la seva vida. Quan veia des del penya-segat un vaixell en perill i 
embarrancat, Víctor Rojas s’apropava a la platja, clavava a la sorra una llarga barra 
de ferro i fent ferm l’extrem d’una corda, es lligava l’altre extrem a la cintura. Així 
es tirava al mar i nedava contra les ones i el vent cap al vaixell naufragat per a 
salvar els tripulants. Va rebre diferents condecoracions per part dels governs 
d’Anglaterra i Espanya.  
 
Museu de Curiositats Marineres Roig Toqués  
 
És un espai que replica el museu de curiositats marineres Roig Toqués, que forma 
part de la memòria de molts vilanovins i vilanovines. 
 
Francesc Roig Toqués va reunir al llarg de la seva vida una interessant col·lecció 
d’objectes relacionats amb el mar, peces de tot tipus: maquetes, peixos, pots de 
sorra de diferents països del món... 
Però era especialment destacat el 
fenomen que suposà la Carpa 
Juanita, un peix en un estany que 
menjava amb cullera i bevia en 
porró. La col·lecció de curiositats i 
la Carpa Juanita va obtenir molt 
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ressò mediàtic al llarg de la seva existència, convertint-se en una icona de la ciutat 
que va traspassar fronteres. 
 
El Museu Roig Toqués compta 
amb dos àmbits expositius, el 
museu, reproducció del museu 
original i l’àmbit sobre el 
fenomen de la Carpa Juanita i 
Francesc Roig Toqués. L’espai 
destinat a acollir la col·lecció de 
curiositats marineres que va 
anar atresorant el seu autor, 
manté l’esperit de gabinet de col·leccionista. El discurs museogràfic se centra en 
exhibir les diferents peces com una unitat tenint en compte la personalitat que 
Roig Toqués li va imprimir com a col·leccionista, mantenint al màxim el seu 
aspecte original, ja que un dels seus principals valors és ser un reflex d’una època i 
de la personalitat del seu creador.  
 
Es combina amb el Museu del Mar oferint un apropament al mar des de les   
curiositats i els enginys didàctics que el mateix Roig Toqués va crear.  
 
El fons documental  
 
A banda dels objectes que conformen les dues col·leccions, cada una d’elles 
compta amb un fons documental important de llibres i documents relacionats 
amb el mar; destacant una important col·lecció de cartes nàutiques de diferents 
èpoques en el cas del Museu Toqués i documentació històrica sobre el Pòsit de 
pescadors i de la façana marítima en el cas del Museu del Mar.  
 
Aquest conjunt ha estat dipositat a l’Arxiu Comarcal del Garraf i a la Biblioteca 
Víctor Balaguer per a la seva consulta.  
 
 


