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1. CONTINGUTS DE LA VISITA 
 

1.1. L’Aiguadolç: història + que és un port? 
 

• Història d’Aiguadolç: Què hi havia abans? 

Aiguadolç és conegut des de temps immemorials com a punt de recalada 
d’embarcacions. Molt abans de que una petita vila de pescadors documentada 
en els inicis del primer mil·lenni es reconvertís en Sitges, la platja d’Aigua dolç 
ja era famosa per la seva font d’aigua dolça que brollava del subsòl. 

De fet, hem de remuntar-nos fins l’època hel·lènica per a conèixer que, ja les 
penteconteres fenícies i les trirrems gregues i romanes, sabien de l’abric de la 
platja d’Aigua dolç i de la seva bonança per a obtenir aigua cristal·lina i dolça 
de la font que brollava de la seva sorra, a escassos metres del mar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Trirrem grega.                                         Àmfores trobades al fons marí. 

 

Tot això ho testifiquen les àmfores i les restes dels derelictes que s’han trobat 
en els fons marins d’enfront dels penya-segats del Massís del Garraf, i que ens 
han donat coneixement de que el Garraf formava part de la ruta del comerç en 
l’antiguitat. 

També sabem que l’any 1.213 es va deixar constància de Sitges com a lloc 
apropiat per a fondejar i comerciar principalment amb blat, oli i vi, entre d’altres, 
i que és a partir del 1.324 que s’hi va construir un reduït moll de fusta on els 
mercaders van poder començar a amarrar les seves naus (de petites 
dimensions). Es té constància que l‘ocupació marítima de Sitges comptava 
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també amb una important flota de pescadors sitgetans que encallaven a les 
platges. 

 

• Història d’Aiguadolç: qui, quan i perquè es va construir el 
port? 

L’any 1.971 s’iniciaren les obres del port esportiu d’Aiguadolç. La zona estava 
emmarcada entre la platja d’Aiguadolç, que dona nom al port, i la platja de 
Balmins, i era una zona rocosa encarada al sud i una mica allunyada del centre 
urbà, que s’escollí per acollir el port amb la fi de preservar al màxim les 
reconegudes platges de la localitat Sitgetana. Proper a la seva ubicació, només 
existia en aquella època el camp de futbol.  

 

 

 

 

 

 

       Procés de construcció del Port de Sitges. 

 

Cal tenir en compte que el port va construir-se en una època en la que els ports 
nàutics eren escassos al litoral català, i pràcticament inexistents a nivell 
nacional, on l’activitat nàutica es concentrava en els clubs nàutics, que 
privatitzaven l’ús d’algunes platges i dàrsenes esportives que havien sorgit a 
l’empara d’alguns ports comercials.  

En aquells temps, el concepte de port esportiu tal i com l’entenem en 
l’actualitat, era amb prou feines conegut a Espanya. 

L’ iniciativa de construcció del Port de Sitges fou d’una societat privada, la 
companyia ORTESA, que va en obtenir la primera concessió i, va construir un 
dels primers ports esportius a nivell nacional, que es va obrir al tràfic marítim el 
dia 7 de juliol de 1.975. 
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Acte d’apertura del Port d’Aiguadolç (ECO de Sitges del 07/09/1975). 

 

• Què és un port? 

S’entén com a port el conjunt d’espais aquàtics i terrestres, naturals o 
artificials, i instal·lacions fixés i mòbils, aptes per les maniobres de fondeig, 
atrac i desatraca i permanència de naus, on es poden efectuar també 
operacions de transferència de béns entre bucs i terra o altres mitjans de 
transport, així com operacions d’embarcament i desembarcament de 
persones.  

Els ports, segons la seva funció, es classifiquen en: comercials, pesquers, 
militars, esportius o d’investigació científica. Són esportius els ports que 
serveixen de base a flotes de bucs dedicats a l‘activitat turística, esportiva o 
d’esbarjo, i també els que funcionen com a ports de trànsit. A més, els ports 
esportius és subclassifiquen en clubs nàutics i marines.  

L’Aiguadolç, el Port de Sitges, és un port esportiu, i concretament una marina. 
A més, forma part de l’Associació Catalana de Ports Esportius de Catalunya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats esportives al Port de Sitges l’Aiguadolç. 
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• Capitania 

 

Capitania és la màxima autoritat dins del port. S’encarrega de la gestió 
d’entrada i sortida de les embarcacions, i compta amb un capità i un 
contramestre que dirigeixen a un grup de mariners per a realitzar les feines de 
manteniment, atenció als navegants, atracament i des atracament, i ajut i 
rescat en el seu cas, entre altres. 

A la seu de capitania també es realitzen feines d’administració, i hi estan 
ubicats els serveis d’informació, meteorologia, radio, telefonia, Wi-Fi, vigilància, 
correu postal, bústia, recepció, i dispensari. 

A més, es controlen els serveis portuaris: varador, serveis de pati de carena i 
grua, rampes d’accés, serveis de neteja, servei de reciclatge i buidat de 
sentines, bugaderia, vestuaris (lavabos i dutxes), benzinera, pàrquing, 
establiments, locals comercials, escola de vela, etc., i es desenvolupa 
l’organització d’activitats nàutiques i esdeveniments esportius, tradicionals i 
culturals. Els mes coneguts a Port Sitges son:  

- La festivitat de la verge del Carme (la processo del Carme) 

- El ral·li de Catalunya de cotxes clàssics 

- El festival de cinema fantàstic 

- Les regates d’atura com la OPHIUSA (Sitges-Formentera) 

- Els concerts de mitjanit 

- Altres: concursos de pesca, travesses de natació i campionats de vela 
adaptada: socials, regionals, nacionals i per-paralímpics. 

En els seus inicis, la capitania d’Aiguadolç era la seu de la guàrdia civil 
marítima i de la marina local. 

 

 

 

 

 

En la part de la visita dedicada a explicar què es la capitania d’un port esportiu, 
saludarem al Capità i visitarem les instal·lacions de la mateixa. 
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La torre de capitania del Port de Sitges. 

 

1.2. Varador, fos i “travelift”: que son i quines feines s’hi duen 
a terme?  

 

• Varador, fos i “travelift”  

El varador és el lloc on s’encallen les embarcacions pel seu resguard, neteja i 
reparació. 

 

 

 

 

 

 

Varador del de Sitges. 
 
 

En aquesta part de la visita visitarem el varador, l’escar, i l’àrea o patí de carena, i 
comentarem i veurem en viu les feines que s’hi realitzen. 
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Entre altres tasques, al varador s’extreu el cargol adherit als vaixells, es rasca, 
es pinta, i es fan tractaments al casc dels mateixos, com és el tractament 
d’osmosis a la fibra, el calafatejat a les barques de fusta de taulons (com les de 
pesca) o els tractaments al ferro o l’alumini als cascs de metall. 

• Pòrtic elevador (“travelift” o grua marina): 

El “travelift” constitueix un element imprescindible en un port esportiu. Es 
tracta  d’una grua marina amb quatre rodes i un motor dièsel, que  serveix per 
transportar del mar a terra ferma les embarcacions esportives.  
 
Aquesta activitat permet al personal del port realitzar les corresponents feines 
de reparació i manteniment d’embarcacions, amb el conseqüent servei pels 
armadors (propietaris), i benefici econòmic pel sector nàutic.  
 
A l’Aiguadolç, el “travelift” pot aixecar fins un màxim de 27 tones. 
 

• Fos:  

El fos és una zona d’aigua habilitada en el moll. Es troba situada davant del 
varador, i serveix per a que els vaixells puguin ser elevats des de l’aigua i 
traslladats fins al pati de carena amb el “travelift” o la grua. L’allargada i 
amplada d’aquest haurà de coincidir amb les mides de la grua marina perquè 
aquesta pugui realitzar la suspensió i la transferència. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Travelift” (esquerra), i “travelift” preparat per treure del fos un iot (dreta). 
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Veler en suspensió camí del varador. 

 

1.3. El poblat mariner d’Aiguadolç 

 

El poblat mariner d’Aiguadolç, amb el seu disseny mediterrani de cassetes 
petites i blanques, fou concebut com a part del port, i donava la possibilitat als 
amarristes i navegants de disposar d’una cabina a terra. També s’hi ubicaren 
diferents establiments i serveis.  

Actualment, el poblat es troba convertit en un petit poble, ocupat pels seus 
habitants i pels diversos locals comercials i de serveis, principalment de 
restauració i empreses de náutica. A més, també compte amb un forn de pà i 
un supermercat. 

 

 

 

 

 

 

 

El poblat mariner d’Aiguadolç. 

En aquesta part de la visita farem un passeig pels carrers del poblat mentre 
expliquem les seves anècdotes i ens aturem per comentar els mosaics 
representatius de la rosa dels vents i dels vaixells, entre d’altres. 
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• Plànol del Poblat 
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1.4. Què son: els espigons, un moll + com s’hi amarra? 
 

• Molls, espigons i amarratges:  

 

 

 

 

 

 

 

Espigó de llevant del Port de Sitges. 

 

• Que és un moll? 

Un moll o espigó és un mur que es construeix a la vora d’un riu o de la costa 
del mar, de forma que avanci sobre l’aigua i pugui protegir aquella vorera o 
canviar la direcció de les corrents marines. 

 

• Espigons als ports 

Un espigó o escullera és una estructura no lineal de dimensions considerables, 
construïda amb blocs de pedra o d‘elements prefabricats, per a la protecció i 
resguard de les embarcacions. 

A les nostres costes, normalment, un port esportiu consta d’un espigó que 
protegeix de llevant, i un altre de ponent. Alhora, dins de la dàrsena de 
protecció s’hi instal·len petis molls (pantalans) per assegurar i distribuir les 
embarcacions. 

 

En aquesta part de la visita passejarem pels molls, tot veient què és un amarre, 
com s’amarra un vaixell, i els diferents tipus de subjeccions a terra. També 
comentarem les diverses embarcacions que hi trobem: iots, llanxes, velers, 
catamarans, barques de pesca esportiva, llanxes d’esports aquàtics, creuers de 
grans dimensions i velers de competició, entre d’altres. 
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Espigons i pantalans del Port de Sitges. 

 

• Amarrar a un port 

Amarrar és assegurar una embarcació en el port, o en qualsevol lloc on es 
pugui fondejar, mitjançant cordes (caps), maromes, cadenes, o d’altres 
elements, que anomenem amarres.  

En general, l’espai que es disposa per amarrar un vaixell és limitat i, per tant, 
aquest haurà de quedar perfectament subjectat per les amarres, per tal què no 
es desplaci. 

En l'argot mariner, el terme norai s'utilitza per fer referència a un tipus concret 
d'element d'amarratge a terra que permet fixar l'embarcació. Rep també el nom 
de piló. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Exemples de norai. 

 

D’aquesta manera, normalment, la part del vaixell que dóna a terra es fa ferma 
al norai, i la que queda a l’aigua s’amarra al que anomenem un mort: una peça 
molt pesada fondejada o ancorada per tal que subjecti una guia (cap) que 
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s’amarra al vaixell per proa o popa, assegurar-lo i tirant-lo cap a l’aigua, 
quedant la nau perpendicular al moll. 

Aquesta forma d’amarrar, molt típica al mediterrani i, en conseqüència, al Port 
de Sitges, permet la cabuda d’un major nombre d’embarcacions al port, ja que 
ocupen menys espai de terra que si les amarréssim abarloades, és a dir, de 
costat al moll. Podem veure-ho en les següents imatges: 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

Vaixells amarrats perpendicularment al moll (sistema mediterrani). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaixell abarloat (de costat al moll). 
 
 
 

• Amarrar al Port de Sitges 

El canal de ràdio que s’utilitza a Sitges i tot el país per demanar amarratge 
quan hi arribem és el C9. La cortesia és anomenar tres cops el port on es truca 
i dir el nom de l’embarcació que vol ser acollida, també 3 vegades. Exemple: 
 

- “Aiguadolç - Aiguadolç – Aiguadolç.” 
- “Aquí - Estela Polars - Estela Polaris - Estela Polaris.” 
- “Sol·licitem amarratge de cortesia per anar a dinar.” 

 



 12 

D’altra banda, el canal que s’utilitza per demanar auxili o escoltar els 
comunicats d’emergència a tot el món és el C16.  
 
 
Per amarrar, les embarcacions hauran de disposar de caps que es 
corresponguin amb la mida de l'embarcació, en bon estat i equipats amb 
elements d'amarratge adequats (molls, gomes, cadena, etc.). 

El sistema d'amarratge utilitzat a Sitges és el mediterrani, on utilitzem el mort, 
excepte en els amarratges amb “finger” on s’atraca de costat. 
 

• Que què és un “finger”?  

L’anglicisme no deixa lloc a dubtes. Es tracta d’un “dit” flotant de fusta, fibra o 
plàstic, que facilita enormement les maniobres d’amarratge i fa de barrera i 
separació enfront del veí de moll.  

En els famosos ports del Mediterrani és quasi impossible trobar-los. ¿La raó? 
Qüestió d’espai. Si es treuen caben molts més vaixells en el port esportiu, on 
les places estan a preu d’or. 

 

 

 

 

 

 

Dibuix i fotografia d’un “finguer”. 
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1.5. Els pescadors de Sitges i el moll dels pescadors 

 

• Història del pòsit de Sitges 

Està datat i documentat que, entre els anys 1.300 i 1.302 es va fundar a Sitges, 
a l’empara d’una ordre religiosa, l’anomenada Confraria de Sant Telmo. 
Aquesta tenia l’objectiu principal de recaptar diners per el rescat dels mariners, 
que sovint eren raptats pels àrabs i portats al nord d’Àfrica.  

Curiosament, era tan lent el rescat, que molts d’ells no volien tornar, ja que allà 
ja hi havien creat una família, i la que havia quedat aquí havia sigut refeta, per 
la qual cosa els mariners es trobaven sense llar al tornar. 

Amb el temps, la confraria es va anar convertint amb un pòsit de pescadors o 
sindicat de mariners, que constituïa una petita direcció general de pesca local, 
que regulava la pesca i els conflictes entre ells. 

Quan hi havia poca pesca, els mariners de Sitges eren embarcats en mercants 
que feien la temporada pels mars de les Antilles, Cuba i Colònies Espanyoles 
com les Filipines. Una altra curiositat és que, una de les costums o tradicions 
de Vilanova i la Geltrú, coneguda com el Ball de mantons, fou originada pels 
mantons de Manila que els mariners duien a casa a les seves dones com a 
regal al tornar des de les Filipines o d’Amèrica. 

El pòsit de pescadors de Sitges va perdurar com a tal fins que el règim 
franquista va voler centralitzar i nacionalitzar tots els pòsits d’Espanya i 
anomenar-los “confraries de pescadors”. 

Actualment, les cofaries de Catalunya depenen del Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. 

 

• Els pescadors de Sitges 

Antigament, la majoria de barques de pesca varaven a la Platja de la Fragata, 
que deu el seu nom a una fragata (un vaixell de guerra), propietat de la vila, 
que tenia com a missió defensar-la dels atacs dels pirates, i que i era varada en 
aquella platja. Els Sitgetans, en una batalla naval, van capturar una fragata 
més gran als àrabs, i van decidir vendre la petita per restaurar la gran. 

En aquesta part de la visita, dedicada a conèixer la nostra pesca i els pescadors, 
comentarem l’historia i arts de pesca dels pescadors sitgetans, i seguidament un 
pescador ens farà una explicació de la seva feina.  
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Les barques sitgetanes es repartien també per les altres platges, des de la de 
Sant Sebastià fins anomenada platja del Terramar, i van arribar a ser mes de 
cent.  

Les mes grans eren barques de llum d’encerclament, on s’hi embarcaven mes 
de 15 persones, i comptaven amb unes potents llums, que de nit atreien i feien 
pujar el fitoplàncton (compost de vida vegetal), que feia alhora pujar el 
zooplàncton (compost de petits animals i crustacis microscòpics), que atreia a 
la sardina i el barat. 

Els bancs de peixos eren encerclats amb una xarxa i capturats pujant-los a 
bord. Des de aquells vells temps no ha tornat ha haver-hi aquest tipus d’art de 
pesca a les nostres costes, ni tampoc barques tan grans. 

 

• Ubicació a l’actualitat 

Per a la construcció del port esportiu de Sitges, es va demanar el permís de la 
cofaria de pescadors, ja que aquests gaudien i tenien decisió sobre l’àmbit 
territorial del litoral de la vila. 

Es va arribar finalment a un acord, donant el vistiplau a la construcció del port, 
a canvi de que els pescadors hi tinguessin una zona d’amarratge lliure de 
despeses. A més, també es va pactar inicialment que la cofaria tindria com a 
seu una instal·lació a la bocana del port, i que aquesta comptaria amb un 
magatzem propi i una oficina, tal com hi és actualment. 

Avui en dia, queden 4 barques de pesca a Sitges, un nombre que contrasta 
amb les més de cent que varen arribar a existir, repartides entre les platges de 
la vila.  

 

Les barques de pesca de Sitges 
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• Les arts que es practiquen a Sitges en l’actualitat 

Actualment, a Sitges es practiquen únicament arts de pesca artesanals i 
selectives, i les principals espècies que es pesquen a les nostres costes son:  

- Mol·luscs cefalòpodes: sèpia, pop i calamar. 
- Crustacis Artròpodes: gamba, galera, escamarlà, llagosta, llagostí i 

llamàntol. 
- Mol·luscs Gastròpodes: cargol de punxes. 
- Bivalves: margarida llisa, rossellona o tallarina. 
- Vertebrats: maire, moll, llenguado, palaia, pagell, verat, llobarro, sorell, 

lluç, rap, congre, aranya, esparrall o llíssera. 

 
A l’hora de pescar es fan servir, com dèiem, arts tradicionals, com són la del 
tremall o xarxa, la del palangre, i les arts de trampa, que explicarem a 
continuació. 

 

• El tremall 

El tremall, sovint anomenat xarxa, consta de tres xarxes, de les quals les dues 
exteriors son iguals, s’anomenen armall, i la xarxa interna, de malla molt més 
petita s’anomena lli. En la longitud, el tremall té dues cordes: la de dalt és el 
buldau de suros i la de baix el buldau de ploms. A aquestes cordes superior i 
inferior s’hi amarren verticalment les tres peces que formen el tremall. 

L’eficàcia del tremall ve del fet que el lli (xarxa interna) és més gran que els 
armalls, fa bosses i els peixos s’hi queden embolicats. Quan un peix arriba a la 
xarxa, travessa els armalls (amb forats més amples) fins a topar amb el lli, que 
no el passa per ser la seva malla més petita. L’empeny fins que el lli no dóna 
més de si, i el peix vol girar cua, però ho fa per una malla diferent a la que ha 
passat i, a més, se li queden les espines enganxades a les malles. El peix 
doncs, queda agafat al tremall. 

 

 

 

  

 

Xarxa de Tremall. 
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Tremall calat. 

 

 

 

 

Entallament del peix. 

 

El pescador de tremall acostuma a sortir a calar les peces cap a la tarda. Un 
cop arriba a lloc, llança el gall, la sirga i el mort, després va calant el tremall 
mirant que no s’emboliqui (els suros cap amunt i els ploms a baix), sinó l’art no 
pesca. Quan s’ha acabat de calar el tremall, es llança el segon mort, l’altre 
sirga i l’altre gall. El pescador torna a port i normalment, a l’endemà a trenc 
d’alba hi tornarà per llevar la xarxa 

Amb aquest art es pot pescar en fons de tota mena, llevat d’impediments 
tècnics, i sempre tenint la precaució que en el lloc on es cali l’art no hi hagi 
obstacles excessivament punxeguts, com corall, per exemple, ja que aquest 
podria estripar la xarxa. A més, les espècies que es pesquen són molt diverses, 
i entre elles hi trobem la galera, el cargol de punxes, la sípia, el llobarro, el moll, 
la llíssera, el llenguado, i un llarg etcètera. 
 
Cal tenir en compte, però, que tot aquest sistema artesanal de pesca, 
anomenat pesca selectiva, ja que depèn d’una hora concreta i d’una xarxa 
especifica, actualment és molt poc usual. Això es deu a que el preu de cost del 
peix, quan aquest s’extreu artesanalment, és excessiu pel mercat. 
 
 

- Els  armadors de malla 

Antigament, l’ofici d’armador de malla passava de generació en generació. Avui 
dia no queda cap armador de malla com a tal, ja que son els propis pescadors 
els que fabriquen les seves xarxes. Fa pocs anys només en quedava un a 
Sitges, en Jesús, i no va comptar amb cap aprenent.  
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Es tracta d’un ofici artesanal i gens senzill, basat en l’elaboració de xarxa per a 
la pesca de tremall. Sabem que, per cada peça de xarxa d’uns 50 o 52 metres, 
calen unes vuit hores d’elaboració. 

A més, quan es fabrica el tremall, s’han de tenir en compte nombrosos factors, 
com ara, que per cada tipus d’espècie hi ha un tipus de xarxa, o que la mida de 
la malla, així com el gruix del fil, també determinaran l’espècie que es pescarà. 

Altres particularitats a tenir en compte són que, pels peixos plans, com el 
llenguado, es necessitarà un tremall amb menys suro, perquè l’art caigui a la 
sorra i s’assenti damunt, i que el color de la xarxa també ens ajudarà a pescar 
les diferents especies. Per exemple, el vermell atrau al moll, i el blanc a la sípia 
i al llagostí. 

. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

La malla d’en Jesús (esquerra) i els pescadors (dreta) 
 

• El palangre 

El palangre és un tipus de pesca que s'usa, sobretot, per a capturar túnids i 
peix espasa. Aquesta modalitat de pesca consisteix a llançar una línia amb 
milers d'hams a la mar. Encara que a vegades provoca captures accidentals, 
es tracta d'una pesca selectiva i neta dirigida cap a espècies específiques. És 
per això que és considerada una pesca sostenible i respectuosa amb els 
éssers marins. Els accidents ocasions ocorren quan els esquers atreuen 
animals com a tortugues o taurons, que no són desitjats. 

Un palangre està compost per un objecte flotant que té forma de toro, que 
constitueix una línia principal que ramifica amb altres línies d'hams que estan 
connectats alhora la línia principal. Els hams que pengen pels costats poden 
ser de diferents mesures depenent de la mena d'animal que es vulgui pescar. 
 
La pesca amb palangre és un mètode artesanal amb el qual els pescadors 
aconsegueixen fer-se amb peces a diferents profunditats. Consisteix a utilitzar 
el que es denomina com a línia mare, un ramal que es deixa en les aigües i del 
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qual surten diverses branques amb hams i esquers en els quals els peixos 
piquen i són capturats. 
 
Per evitar que el corrent s’endugui el palangre que es cala damunt del fons, els 
extrems s’amarren al capdavall d’un cap més gruixut que s’anomena sirga i que 
porta un pes que, d’una banda, ajuda que el palangre s’enfonsi i, de l’altra, que 
romangui en el lloc on s’ha calat. Aquest pes s’anomena mort i és fet de ferro. 
 
Per l’altre extrem, a la part de la superfície, la sirga va lligada a un gall, que és 
el nom que rep el conjunt format per algun objecte que suri i un altre que 
serveixi per a senyalitzar. 
 
Hi ha moltes maneres de pescar amb el palangre, i aquestes depenen, 
bàsicament, de l’espècie que el pescador vulgui aconseguir. 
 
L’operació de llevar el palangre és lenta i gens fàcil, ja que el palangre té 
l’inconvenient d’embolicar-se amb molta facilitat. Un cop s’ha arribat al lloc 
desitjat per a calar, el pescador llança el gall al mar i el segueix tota la sirga i el 
mort. S’ajusta la velocitat de la barca a la de qui cala l’art per tal de no prendre 
mal amb un ham i així, de mica en mica, va sortint tot el palangre, sempre a 
favor del corrent per evitar que tot caigui en una pila. 
 
 
 
 

 

 

Calada de palangre 

 

 

 

 

Palangre calat 
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• Les arts de trampa  

Les principals arts de trampa en la pesca son el cadup, la nansa i la gàbia:  

 

- El cadup: 

És un art artesanal de pesca del pop. Els cadups es calen igual que el 
palangre, amb la diferència que, a la mare,  en comptes de l’ham, s’hi 
enganxen els cadup, que tenen forma cònica, estan fets de fang i semblen 
torretes. Hi trobem la boca oberta per un costat i l’altra banda tancada, menys 
per un petit forat. 

A dins s’introdueix l’esquer (trossos de calamar o peix) i el pop entra a menjar i 
s’hi queda còmode i arresarat. 

 

- La nansa: 

La nansa és un parany que atreu els peixos, que després hi queden atrapats a 
l’interior. La forma més comuna d’una nansa és troncocònica, i la paret 
s’estreny per un extrem per formar la boca. 
 
Les nanses es construeixen (o més ben dit, es construïen) quasi totalment amb 
jonc o vímet. També hi intervenen la corda i la fusta, tot i que en molt petita 
proporció. A més, la boca de la nansa es pot obrir i tancar amb una tapadora. 
Per la boca s’hi fica l’esquer abans de pescar,  i per ella es treuen els peixos 
que hi han quedat atrapats. 
 
La cabestrera és una corda que va lligada longitudinalment a banda i banda de 
la nansa i prop de la boca, i serveix per a amarrar la nansa a una altra corda 
que va unida per un dels extrems a un mort i que seria anàloga a la mare d’un 
palangre. 
 
La nansa es cala igual que el palangre i el cadup, i l’art es composa d’una línia 
que sosté una sèrie de nanses, que atrauran a la sèpia, ja que les femelles 
entraran a posar els ous, i això atrau al mascle, que s’acosta i acaba entrant. A 
la nansa, com a esquer es posa un ram de fulla verda, com pot ser la galera. 
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                      La nansa                                                        Nanses calades 

 
 
Finalment, amb la nansa es pot pescar a tot arreu i en tota mena de fons. Les 
espècies més freqüents que s’agafen amb aquest instrument són la llagosta, la 
sípia, el congre, la bròtola i algun llobarro. 
 
 

- La gàbia 

 
Es tracta d’un ormeig molt senzill, ja que consta únicament d’una estructura 
feta de ferro i oberta per un costat, al que anomenem boca.  
 
A la part de la boca que toca el fons hi ha unes llargues punxes de ferro que 
fan que la gàbia es clavi parcialment al fons, i així es puguin agafar els animals 
que estan més colgats. Les parets de la gàbia són fetes de reixat metàl·lic, i 
depenent de l’angle d’inclinació és determinarà el gruix de la sorra que es vol 
filtrar. 
 
La gàbia es molt pesada i es puja a la barca amb l’ajut d’un molinet, que es 
situa a la popa. També es fa servir el molinet per pujar les nanses i, en aquest 
cas, es col·loca a la proa. 

A la figura podeu veure-hi la gàbia i el ferro (àncora) que es fan servir en la 
pesca de marisc per a obtenir diferents espècies de mol·luscs, com son els 
mol·luscs Gastròpodes (el cargol de punxes), i els mol·luscs Bivalves (la 
margarida llisa, la rossellona i la tallarina). 
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Dibuix d’una gàbia i el ferro. 

 

 

1.6. Els esports nàutics que es practiquen al port  
 

• Zona esportiva del moll de llevant 

 

 

 

 

 

 

 

Vela adaptada a l’Escola de Vela Adaptada del Port de Sitges, l’Aiguadolç. 

 

1.7. Bocana i mirador: què és un far? + senyalitzacions als 
ports  

En aquesta part de la visita comentarem els principals esports que es practiquen i 
s’ensenyen des del port, com son la vela adaptada, la vela lleugera, la vela de 
creuer, el caiac de mar, la moto aquàtica i el jet-sky. A més, farem una parada a 
l’Escola de Vela Adaptada per realitzar tallers diversos, com el taller de nusos. 
mariners. 

 

Des de la bocana port explicarem que és un far, les senyalitzacions marítimes i que 
és una sonda, entre d’altres. El mirador ens permetrà veure panoràmicament la costa 
sitgetana, les seves platges i els seus edificis més emblemàtics, com son l’església, 
el Palau Maricel, el Cau Ferrat, el Baluard o la Muralla. 
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Plànol de la costa de Sitges. 

 

• Bocana  

S’anomena bocana a l’entrada o sortida per mar a un port o dàrsena. A Sitges, 
la seva ubicació és la següent: latitud i longitud: 41º 13.9’N – 1º 49.4’ E. 

 

• Què és un far? 

El far consisteix en una edificació en forma de torre amb un aparell lluminós a 
la part més alta, que emet senyals de llum, per mitjà d'un conjunt de llums i 
lents, en un interval de temps determinat. Els fars serveixen com a ajuda a la 
navegació marítima i per avisar de perills en la costa o en les entrades dels 
ports. 

L'origen de la paraula far es deu a la construcció, el segle III aC, a l'illa de 
Pharos, en front de la ciutat d'Alexandria a l'antic Egipte, d'una torre d'uns 134 
metres d'alçada amb un foc al damunt per guiar a les naus. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

La torre de senyals de l’illa de Pharos, considerat una de les set meravelles del món. 
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Pel que fa a l’època romana, a l'entrada dels ports solia haver-hi altes torres 
que servien de far a imitació del cèlebre d'Alexandria, que estava format per 
piràmides truncades i posades en disminució unes sobre altres. De vegades, 
també s'empraven com a fars figures colossals, com és el cas del Colós de 
Rodas. 

D’altra banda, durant l'Edat Mitjana, els fars no van ser objecte de cap 
perfeccionament, excepte en el seu decorat, que de vegades va ser molt 
notable.  

Arribats al segle XVII, els fars no eren encara més que fogueres de fusta de 
carbó que cremaven, o bé vells llums tancats dins de llanternes de vidre. Però 
l’any 1.782, l'enginyer Teulère va reemplaçar aquests imperfectes mitjans per 
llums de reflectors parabòlics. 

Finalment, al segle XIX, la il·luminació dels fars va donar un pas immens amb 
la invenció per part d’Augustin Fresnel de les lents de graons. El mateix, també   
va inventar amb François Aragó les llums de tortes concèntriques, que 
produeixen una intensa llum equivalent a molts llums.  

 
 

 

 

 

 

. 

 

Lent de Fresnel (esquerra), i imatge d’un far (dreta) 

 

Actualment, els fars estan codificats en els llibres de fars, nacional i 
internacionalment, amb un número. A més, aquests llibres també descriuen el 
seu nom, la seva situació, la seva posició en latitud i longitud, l'alçada del focus 
lluminós sobre el nivell del mar, la seva forma i color, i el seu tipus de llum 
(color, agrupacions, intensitat i duració en el temps de les llampades, i longitud 
nominal de la llampada). 

Un dels fars més famosos de tots els temps és el ja esmentat Far 
d'Alexandria. D’altra banda, el més antic en funcionament és la Torre 
d'Hèrcules, a La Corunya (Espanya).  
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Pel que fa al far més potent d'Europa, aquest és actualment el Far del Créac'h, 
a Bretanya (França), i el més potent de Sud-Amèrica és el Far Punta Ángeles, 
a la ciutat de Valparaíso, tots dos amb 32 milles d'abast. 

 

 

 

 

 

                      

 

 

A la dreta, la Torre d’Hèrcules. A l’esquerra, el plànol de la Torre d’Hèrcules. 

 

• Senyalització a l’entrada d’un port 

L’entrada els ports es senyalitza pels colors verd i vermell. De nit, dos o més 
fars emeten llum verda o vermella per senyalitzar la bocana o l’entrada a port. 

A l’hora, cada far emetrà una o varies estellades que identifiquen a aquell port. 
A l’Aiguadolç son: 

 

⇒ Senyal verda: 3 centelleigs cada 7 seg. Elevació 12 m. Abast 3 Milles. 

⇒ Senyal vermella: 4 centelleigs cada 8 seg. Elevació 12 m. Abast 5 Milles. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Imatge de la bocana del Port de Sitges 
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Al acostar-nos a la bocana d’un port, veurem primer el llum verd, ja que aquest 
queda visualment per sobre al trobar-se situat al dic d’abric. D’aquesta manera, 
al començar a veure el vermell sabrem que estem enfilant l’entrada correcta. 
 
A Europa es va escollir el color vermell per a les llums de babord (esquerra) i el 
verd per a les llums d’estribord (dreta), segons s'entra en una bocana o 
s'avança per un canal de boies. Si en entrar a port per un canal de boies 
il·luminades ens creuem amb un vaixell que surt de port veurem per estribord la 
seva llum verda com la de les boies del canal, o la seva llum vermella de 
babord també com les de les boies de babord o la bocana, fent més congruent 
tot el ‘paisatge’ de llums que hem d'interpretar, i amb la màxima seguretat, per 
tal d’evitar abordatges i danys majors. 
 
Però, si pretenem navegar per aigües estrangeres, no podem seguir sempre 
aquesta norma, ja que en tot el continent Americà (Nord i Sud), així com a 
Austràlia, Japó i part d'Oceania, els colors de les bocanes i dels canals 
d'aproximació, van al revés. 

Això es deu a que tots els països del món no han aconseguit posar-se d'acord 
en les normes de senyalització, per molts congressos que s'han dut a terme. 
Així doncs, avui en dia el món està dividit en dues zones, que s’han de tenir 
molt presents si es vol donar la volta al globus en un veler. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bocana amb far vermell a estribord i far verd a babord. 
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2. PUNTS D’INTERÈS 

 

 

2.1. Visita a un vaixell (A) 
 

 

2.2. L’Escola de Vela Adaptada: tallers didàctics (B) 
 

 

2.3. Explicació d’un mariner del port en vers la seva feina (C) 
 

 

 

2.4. El punt blau: com podem ajudar a conservar el medi 
marí? (D) 

 

Tots podem ajudar a la conservació dels nostres mars. El nostre granet de 
sorra és important i ajuda a responsabilitzar a la societat en front de la 
necessitat de preservar les nostres costes i la biodiversitat marina. D’aquesta 
forma, hi ha nombroses accions simples que ens ajuden a lluitar contra la 
degradació del nostre patrimoni marítim. Quins son? 

Els punts d’interès i d’anècdotes de la visita cultural estan senyalitzats amb punt VERD 
en el plànol de la visita adjunt. 

En aquesta part de la visita podrem pujar a una embarcació i la visitarem per dins. 

 

A l’Escola de Vela Adaptada realitzarem activitats dinàmiques i tallers nàutics, com el 
quadre de nusos, la rosa dels vents i l’explicació de com treballem amb les persones 
amb discapacitat i necessitats especials, per exemple. 

 

Durant la visita al varador, un mariner del port ens explicarà com hi treballen. 

A través de la visita al punt blau podrem veure com funciona i és gestiona el reciclatge 
de residus al port. 
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- Acció 1) l’”antifouling”: 

Quan el nostre vaixell queda a l'aigua durant tot l'any, la seva obra viva es va 
deteriorant a causa del creixement d'organismes. Primer es forma una 
pel·lícula de bacteris marins, que dóna pas al creixement d'algues, sobre les 
que després proliferen diversos tipus de mol·luscs. Aquestes capes de 
cargolets (crustacis), frenen notablement el vaixell i disminueixen el seu 
rendiment fins a en un 50%. Però el 90% de les pintures antiincrustants 
actualment són nociva. Què podem fer? 

Hem d'escollir pintures antiincrustants que siguin respectuoses amb el medi 
ambient i, si és possible, traurem el vaixell de l'aigua durant l'hivern. D’aquesta 
manera, l’embarcació patirà molt menys i, per tant, estalviarem en 
manteniments.  

 

- Acció 2) El combustible: 

Els hidrocarburs i olis utilitzats en els motors són insolubles i de menor densitat 
que l'aigua, per la qual cosa tendeixen a quedar en la superfície i formar fines i 
extenses pel·lícules.  
 
Encara que no les veiem, aquestes capes bloquegen l’oxigenació de la 
superfície i es dipositen en les nostres costes. El combustible actua així com un 
verí per a la vida animal en adherir-se a la pell dels peixos. Això els asfixia i 
altera el seu ADN en ser absorbit al teixit intern. Els hidrocarburs són 
cancerígens fins i tot per a l'home. 
 
Per això, el que hem de fer és no permetre en cap cas que es produeixin 
abocaments tant de combustible com d'olis del motor i, si és possible, aficionar-
nos a esports que no necessitin de propulsió mecànica. 

També és interessant saber que existeixen lubrificants ecològics que són 
biodegradables i que no persisteixen en el mitjà aquàtic.   

 
 
- Acció 3) La brossa de les escombraries: 
 
És increïble la quantitat de bosses de plàstic i altres desaprofitaments que 
trobem en navegar, fins i tot en alta mar. El gest és tan evident com fàcil de dur 
a terme. Per la borda no es tira res que no sigui biodegradable. Tots els 
plàstics, embolcalls, llaunes buides i demés, han de ser guardats en bosses, 
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que descarregarem a port en arribar a terra.  
 
Cal saber que una bossa de plàstic pot arribar a trigar 5 segles a degradar-se 
en el mar, i que una ampolla de plàstic pot arribar a trigar 10 segles a 
desaparèixer. Per això, és imprescindible que acabem amb el costum d'utilitzar 
bosses de plàstic d'un sol ús per a tot. Cal tornar a la cultura de la reutilització.  
 
Un exemple de les conseqüències de la contaminació dels mars és aquesta 
tortuga llaüt, que va ser trobada ofegada a les costes del Garraf, i la grua del 
Port d’Aiguadolç la va treure del mar per dur-la al CRAM. (Estiu de 2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tortuga llaüt essent rescatada a les costes del Garraf. 

 

 
- Acció 4) Aigües de rentat: 

Els detergents que s'utilitzen comunament estan formats per compostos 
anomenats “tensioactius”, que limiten l'intercanvi d’oxigen amb la superfície, i 
modifiquen el comportament dels animals, especialment el dels mol·luscs. 

Per això hem de fixar-nos detingudament en l'etiqueta del sabó, i assegurar-
nos d'estar comprant productes biodegradables. 

 

 

• L’alga dels vidriers (posidònia) 

 
L'alga de vidriers, altina o posidònia (Posidònia oceànica) és una planta 
aquàtica del gènere Posidònia endèmica de la Mediterrània. Malgrat el seu 
nom vulgar no es tracta d'una alga, sinó d'una planta superior, amb arrel, tija, 
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fulles, flors i fruits, que podem trobar a les platges com a evidència de la seva 
presència al fons marí. 

La posidònia oceànica es reprodueix asexualment, generant clons. Un sol 
organisme de posidònia es pot estendre al llarg de 15 km d’amplada, i pot tenir 
una massa de més de 6.000 tones, amb una edat màxima calculada de 
100.000 anys, fet que la fa l’organisme viu més vell del món.  

 

 

 

 

 

 

 

Imatges de posidònia oceànica. 

 

La posidònia ocupa els fons marins formant extenses praderies, també 
anomenades herbeis, sobre les que es desenvolupa un ecosistema molt ric en 
biodiversitat.  

El límit superior de les praderies està determinat per l'onatge, que trenca la 
planta. És per això que només en algunes cales protegides pot arribar a la 
superfície.  

Pel que fa al límit inferior, aquest el determina la presència de llum, i és per 
això que només en aigües molt netes i transparents pot aparèixer a una 
profunditat de fins a 80m, tot i que, habitualment, acostuma a estar entre els 30 
i els 40 metres.  

Cal també saber que aquesta planta marina arrela preferentment sobre sòls 
sorrencs, fangosos o rocosos, però sempre amb presència de matèria 
orgànica. 

Finalment, la importància de la posidònia recau en que els seus rizomes fixen 
la sorra. D’aquesta forma, tenen un paper molt important en la formació, 
manteniment i creixement de les platges.  

La posidònia no suporta els canvis sobtats de la salinitat, ni la contaminació, fet 
que fa que la presència de praderies de posidònia sigui un sinònim de bona 
qualitat de l'aigua.  
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Actualment, totes les praderies de posidònia estan en procés de regressió, 
malgrat els intents de protegir-la, i el llarg procés de creixement d’aquesta 
planta marina fa molt lenta la seva regeneració. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Bola de fibra de posidònia. 
 
 

2.5. Observació d’animals marins a la rampa de capitania (E) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ànecs collverd 

 

 

En aquesta part de la visita ens aturarem a la rampa de capitania per veure i donar de 
menjar als ànecs i peixos del port. A més, també realitzarem una observació d’aus 
autòctones, explicant les seves característiques i costums, i comentarem els animals 
marins que podem veure navegant pel mar (dofins, peix lluna, llampuga, meduses, bancs 
de sardines, tonyines, tortugues, etc.), i els que viuen al port (crancs i estrelles de mar, 
entre d’altres). 

. 
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Imatges de meduses mediterrànies. 
 
 
 

• Les aus marines del Garraf 

El litoral del Parc del Garraf està format per afloraments de roca calcària, 
fonamentalment en forma de penya-segats, que poden anar de petites roques, 
de pocs metres d’altura, fins a parets de més d’un centenar de metres. 
 
La conservació d’aquest espai pot servir de refugi a moltes aus, en especial a 
les pelàgiques i a les marines costaneres, que utilitzen la zona litoral del Garraf 
per migrar i/o hivernar. 
 
Això es deu a que, aquestes parets de roca amb les que es forma el litoral del 
Garraf ja no tornen a aparèixer fins arribar al Maresme, per la part nord, i fins a 
prop de Tarragona, per la part sud. Per tant, el Garraf esdevé una petita illa de 
descans per a molts ocells. 
 
En l’últim seguiment anual d’aus marines del Garraf es van censar més de 
3.000 individus de deu espècies diferents. L’espècie amb major nombre 
d’individus observats va ser el gavià argentat (un 69 % del total), seguit del 
corb marí emplomallat (un 20,4% del total). Després els seguien la gavina 
corsa (un 5,5% del total), el gavià fosc (un 3,4% del total) i el territ variant (un 
1,4% del total). Aquestes van ser, per tant, les cinc espècies més 
representades.  
 
Les altres cinc espècies censades, les quals plegades no arriben al 0,3 % del 
total, són: la gavina vulgar, el corb marí gros, el cabussó orellut, el fraret, i 
el gavot. A més, s’ha pogut veure de pas al xatrac comú. 
 
És interessant saber que, les aus marines, en general, presenten una sèrie 
d'adaptacions biològiques que els permeten viure bé en un ambient com ara la 
platja. D'entre les més importants, es poden destacar la secreció oliosa que 
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l'ocell escampa sobre les plomes per fer-les impermeables, i la glàndula de la 
sal per on surt l'excés d'aquesta substància, que l'ocell incorpora a les potes 
amb una membrana interdigital. 
 
Quant a les aus marines que es poden observar des de la platja i el port 
d'Aiguadolç, les gavines formen el grup més abundant de tots. Tot i això, la 
majoria de les gavines que s'observen no nidifiquen aquí, sinó que es tracta 
d'aus que s'aturen en el curs de les seves migracions o que passen l'hivern a 
les nostres contrades. 
 
Concretament, d’entre les gavines, dues espècies destaquen per sobre les 
altres: el gavià argentat i el gavià fosc, que veurem a continuació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Aus marines del Garraf. 

 
 
- Gavià argentat (larus michahellis): 
 
El gavià argentat, també anomenat gavià de pota groga, és l'ocell marí més 
freqüent aquí. S'aprofita de la presència humana alimentant-se no només a 
mar, sinó també als camps llaurats o els abocadors. 
 
La variant mediterrània d’aquesta au es distingeix per les potes grogues i, de 
vegades, es considera que és una subespècie de la gavina del Caspi, ja que és 
una gavina gran (56 cm), amb un plomatge canviant durant els primers quatre 
anys, fins que adquireix l'aspecte adult (com ho fan les altres espècies de 
gavines).  

Així doncs, els immadurs són de colors i taques marrons i grises, i tenen el bec 
negre. Els adults, en canvi, són blancs amb el dors de les ales gris (o argentat), 
i amb les puntes negres i punts blancs. El bec de l'adult és grog amb una taca 
vermella a la punta. Finalment, és un ocell que està present tot l'any.  
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- Gavià fosc (larus fuscus): 

El gavià fosc és molt semblant al gavià argentat, amb l'única diferència que les 
plomes de la part superior de les ales són de color gris molt fosc. 

No és gaire abundant, i aquí no es para gaire a terra, tot i que sovint se'l veu a 
les platges formant grups. Cal saber que se’l troba a la Platja. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gavià argentat (esquerra) i Gavià fosc (dreta). 
 

 
- Corb marí emplomallat (phalacrocorax aristotelis): 
 
El Corb marí emplomallat és un ocell que fa vida prop de la costa, però és 
estrictament marí. Pesca nadant a l'aigua, amb immersions que poden durar 
fins a 45 segons, mesura fins a 76 cm, i  pot pesar una mica més de 2 kg.  
 
Físicament, té el coll llarg i esvelt, i el cap més aviat petit. Es diferencia del corb 
marí gros per no tenir blanc a la cara i pel plomatge verd-negre enlloc del 
negre-marró. És interessant saber que, durant l’època de cria, aquest té llueix 
una cresta.  
 
Per últim, aquest ocell és veu tot l’any, malgrat ser una espècie poc freqüent.  
 
 
- Corb marí gros (phalacrocorax carbo): 
 
El corb marí gros és una au molt freqüent, i sol habitar estanys interiors a les 
zones humides i als aiguamolls, i sovint es veu dret amb les ales esteses. A 
més, fa fins a 91 cm i, per tant, és més gros que el corb marí emplomallat, del 
qual es distingeix també per la cara blanca, el bec més llarg i gruixut i, en 
època nupcial, per la taca blanca a les cuixes. 
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Cal saber també que vola ràpid i amb el coll estirat, i sovint en fila o forma de V. 
Finalment, es veu menys als mesos d’estiu. 
 
 
 

 

 

 

 
 

Corb marí emplomallat (esquerra), i corb marí gros (dreta), 

 
 
- Xatrac comú (sterna hirundo): 
 
El xatrac comú és un ocell poc freqüent. Es veu volant sobre aigües costaneres 
i, a vegades, interiors. És més petit que el xatrac becllarg (36 cm). Té la cua 
més forcada, i les potes i el bec de les té de color vermell fosc. Finalment, es 
pot veure en migració els mesos de primavera i tardor. 
 
 
 

 

 

 

 

Imatge d’un xatrac comú 

 

 

2.6. L’estàtua del “Pato Willy” (F) 
 

 

En aquesta part de la visita ens aturarem davant l’estàtua del “Pato Willy” i 
explicarem la seva llegenda. També ens farem una foto i repartirem el seu conte.  
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2.7. La benzinera (opcional) (G) 
 

Passeig opcional per l’espigó de ponent, on es troba el sortidor de carburants i el buidat 
de sentines.  

 

 


