
L’abril de 2005, tenia lloc, a bord del

vaixell «Sant Ramon» –un quillat

del 1904 aparellat de barca de mit-

jana, recuperat i restaurat per l’As-

sociació Bricbarca de Vilassar de

Mar–, la signatura de l’acta de fun-

dació de la Federació Catalana per

la Cultura i el Patrimoni Marítim

i Fluvial. L’objectiu principal d’a-

questa entitat és protegir, conservar

i difondre la cultura i el patrimoni

marítim i fluvial de Catalunya, i

fomentar l’ús social d’aquest pa-

trimoni.

L’Associació Cultural Arjau.Vela

Llatina de Cambrils és un dels im-

pulsors d’aquest projecte, juntament

amb sis associacions d’altres locali-

tats de la costa catalana: Amics de la

Vela Llatina, de l’Escala;Amics de la

Vela Llatina, de Cadaqués;Amics de

la Vela Llatina, de Calella de Pa-

lafrugell; La Mar d’Amics, de Pala-

mós; l’Associació Bricbarca, de Vilas-

sar de Mar, i l’Associació Bellamar,

de Premià de Mar. Durant el 2006 se

n’hi van afegir dues més: l’associació

A tot Drap, de Sant Pol de Mar, i

Barcelona, fes-te a la mar, de la ca-

pital catalana.

EL PERQUÈ 
D’UNA FEDERACIÓ

La Federació és fruit d’un llarg

procés de recuperació de la nave-

gació tradicional i de les antigues

embarcacions de vela llatina, amb

finalitats esportives i culturals, nascut

a Catalunya l’any 1975, a partir de

la iniciativa d’un grup d’amics de la

Catalunya Nord, concretament a

Cotlliure. La formació d’una petita

flota d’embarcacions, construïdes a

principis del segle XX, a Banyuls,

Barcarès i Cotlliure, va ser l’origen

d’un moviment que s’escamparia

com una taca d’oli al llarg de les

costes mediterrànies, un moviment

que promovia la utilització d’em-

barcacions de treball per a usos més

lúdics, amb un enfocament cultural i

etnològic.

A partir d’aquí es van començar

a crear associacions de vela llatina i

van tenir lloc les primeres trobades,

com la de 1986 a Sant Feliu de

Guíxols, a la qual hi va acudir la

flota de Cotlliure, i la primera troba-

da de Cadaqués, el 1988, amb motiu

del Mil·lenari de Catalunya, en què

hi van participar 25 embarcacions.

La vela llatina va arrelar per tot el

litoral català, i al llarg de la costa es

van organitzar diverses trobades

incloses en el calendari de la Coor-

dinadora de Vela Llatina, formada

pel conjunt d’associacions de la

costa catalana.

Posteriorment, aquesta feina de

difusió de la vela llatina i de con-

fecció del calendari de trobades

l’assumiria L’Estrop, Associació de

la Costa Brava per al Patrimoni

Marítim, que fins a l’actualitat ha

vingut fent una feina impagable de

cara a la consolidació de tot aquest

moviment iniciat ara ja fa més de

vint anys.

Però la recuperació d’embarca-

cions tradicionals i, sobretot, el seu

funcionament per a ús públic, així

com la conservació del patrimoni

marítim material i immaterial, a ban-

da de les embarcacions, comporten

una sèrie de problemes complexos

que sobrepassen l’àmbit lúdic i es-

portiu de la vela llatina. Problemes

que sovint tenen a veure amb l’Ad-

ministració i que afecten a totes les

entitats de l’Estat espanyol que tre-

ballen en aquestes qüestions. En

aquest sentit, la Federació Catalana

per la Cultura i el Patrimoni Marítim

i Fluvial sorgeix de la necessitat de

fer front a aquests problemes a través

d’una organització potent i el més

àmplia possible.

El juny del 2004, durant del

Festival del Mar celebrat a Barce-

lona, es van establir contactes amb

diverses associacions de Galícia, el

País Basc i les Balears que treballen

en la recuperació i difusió del patri-
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DOS ANYS TREBALLANT PER 
LA RECUPERACIÓ I LA CONSERVACIÓ 

DEL NOSTRE PASSAT MARINER

Federació Catalana per la Cultura i el Patrimoni Martítim i Fluvial

La primera Festa de la Mar es va organitzar a Cadaqués.



moni marítim. A Galícia, la Fede-

ración Galega Pola Cultura Marí-

tima e Fluvial porta molt camí fet

des de la seva constitució, l’any

1993. L’objectiu era constituir una

confederació internacional que aple-

gués associacions d’Espanya, de Por-

tugal i de França, concretament de

la Catalunya Nord i del País Basc

francès. Fins i tot es va redactar un

manifest, signat per representants de

setze organitzacions. Però la dificul-

tat de legalitzar una entitat d’aques-

tes característiques, formada per as-

sociacions de tres països, davant de

l’administració comunitària europea

va aconsellar un canvi d’estratègia

molt més pràctic i efectiu: la creació

de federacions territorials, dins del

marc de la legislació associativa vi-

gent, com a pas previ a federacions

de més abast.

Es per això que, a Catalunya, les

associacions esmentades van decidir

aprofundir més en aquesta via creant

la Federació Catalana per la Cultura

i el Patrimoni Marítim i Fluvial, i

poder així treballar, defensar i difon-

dre un projecte comú català.

LA POLÍTICA 

DE LA FEDERACIÓ

La Federació –com ja hem apuntat–

té una sèrie d’objectius genèrics,

que són els que figuren en els seus

estatuts: la protecció, conservació i

difusió de la cultura i el patrimoni

marítim i fluvial de Catalunya; la

recuperació, restauració, rèplica i

conservació d’embarcacions tradi-

cionals; la pràctica i difusió de la

navegació tradicional, i el foment de

l’ús social del patrimoni marítim i

fluvial i la seva dinamització.

Però a banda d’aquest objectius

genèrics, la principal raó de ser de la

Federació és aglutinar i sumar els

esforços de totes aquelles entitats

que treballen en la defensa del patri-

moni marítim i fluvial a Catalunya,

de cara a construir una plataforma

sòlida i potent, que representi els

interessos comuns davant de l’Ad-

ministració, les autoritats de Marina

i qualsevol altre organisme amb qui

calgui tractar per aconseguir els fins

perseguits pels seus membres.

Un dels eixos principals de la

política general de la Federació

passa per generar propostes concre-

tes de conservació en tots els àmbits

del patrimoni marítim i fluvial, des

d’una embarcació a una instal·lació

portuària. En aquest sentit, la Fede-

ració vol cridar l’atenció de la socie-

tat sobre la situació de desprotecció

i, en molts casos, d’abandonament

en què es troba una gran part del

patrimoni marítim i fluvial a Ca-

talunya. Això és especialment greu

en el cas de moltes embarcacions,

abocades al desballestament.

La Federació considera el patri-

moni marítim i fluvial una part fo-

namental del patrimoni cultural

català. Per patrimoni marítim s’en-

tén el conjunt de manifestacions

materials i immaterials que són

resultat de l’activitat humana rela-

cionada amb la mar i els rius. Hi ha

tres tipus de patrimonis: el patri-

moni immoble, que són els edificis,

infraestructures i espais relacions

amb l’activitat marítima i fluvial

(drassanes, fars, barraques de pesca-

dors, escars, tinglados, amarradors,

perols de tenyir, rescloses, etc.); el

patrimoni moble (embarcacions, ei-

nes, instruments de pesca, aparells de

navegació, objectes de la vida quo-

tidiana, etc.), i el patrimoni imma-

terial, és a dir, el conjunt de conei-

xements, destreses i habilitats que es

creen, conserven i transmeten en les

comunitats que es relacionen amb

la mar i els rius (tècniques de cons-

trucció, tradicions, música, cuina

marinera, etc.). Una part molt

important de tot aquest conjunt és

el patrimoni flotant, és a dir, les

embarcacions en actiu.

Des de l’any 1993, Catalunya

disposa de la Llei del Patrimoni

Cultural Català, que no fa cap refe-

rència explícita al patrimoni marí-

tim i fluvial.Tot i això, la Federació

entén que aquest ha de ser objecte

de la seva protecció i conservació.

«El patrimoni cultural –diu aquesta

llei– és un dels testimonis fonamen-

tals de la trajectòria històrica i d’i-

dentitat d’una col·lectivitat nacional.

Els béns que l’integren constitueixen

una herència insubstituïble, que cal

transmetre en les millors condicions

a les generacions futures. La protec-

ció, la conservació, l’acreixement, la

investigació i la difusió del coneixe-

ment del patrimoni cultural és una

de les obligacions fonamentals que

tenen els poders públics. La Gene-
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Festival del Mar al

Port de Barcelona

l’any 2004.



ralitat de Catalunya té competència

exclusiva en aquesta matèria […]. La

Llei parteix d’un concepte ampli del

patrimoni cultural de Catalunya,

que engloba el patrimoni moble, el

patrimoni immoble i el patrimoni

immaterial, siguin de titularitat pú-

blica o privada, i les manifestacions

de la cultura tradicional i popular».

Han passat tretze anys des de

l’entrada en vigor de la Llei del Pa-

trimoni Cultural Català i, actualment,

a banda dels materials conservats als

diversos museus marítims de Catalu-

nya, l’escàs patrimoni marítim i fluvial

que queda al nostre país es troba molt

desprotegit i, en molts casos, en perill

d’extinció.Això és especialment greu

en el cas de les embarcacions.

Les causes d’aquesta situació de

precarietat són diverses. La més ele-

mental és el desinterès històric de la

societat catalana per les coses de la

mar. Només es presta atenció al mar

des del punt de vista de l’esport i del

lleure. Una causa decisiva és el pro-

gressiu abandó de moltes activitats

econòmiques vinculades al mar,

principalment la pesca artesanal, i la

pèrdua de molts oficis relacionats.

Una altra igualment important és la

poca sensibilitat de l’Administració

(Pesca, Costes, Marina Mercant…)

per la conservació del patrimoni

marítim immoble i flotant. Avui dia

es continuen destruint instal·lacions

i embarcacions amb interès històric

i patrimonial. I encara que la llei

permet que entitats culturals no lu-

cratives es facin càrrec d’embarca-

cions donades de baixa de la llista

pesquera, algunes capitanies maríti-

mes propicien els desballestaments. I,

finalment, caldria afegir-hi la manca

de coneixement i de col·laboració

entre les administracions i organis-

mes competents en matèria de pa-

trimoni cultural i el teixit associatiu

privat que treballa en la recuperació

i conservació d’aquest patrimoni.

Per posar remei a aquesta si-

tuació la Federació s’ha fixat, com a

actuacions més immediates, invo-

lucrar la ciutadania en la defensa i

conservació del patrimoni marítim

i fluvial, pel seu valor cultural i iden-

titari i també com a recurs econòmic

important en la puixant indústria

cultural; exigir a les administracions

que s’apliquin les lleis i normatives

existents en matèria de protecció del

patrimoni marítim i fluvial, i acon-

seguir el seu compromís ferm en

aquesta qüestió; i, finalment, col·la-

borar amb les administracions que

gestionen el patrimoni cultural i de-

manar que recolzin les iniciatives de

les associacions que treballen desin-

teressadament en aquesta matèria.

COSES QUE S’HAN FET

Durant aquests dos anys escassos

d’existència, la Federació ha desple-

gat una intensa activitat en diversos

àmbits. Pel que fa a les relacions amb

l’Administració, cal destacar els con-

tactes mantinguts amb la Direcció

General de la Marina Mercant, de

cara a la recuperació i matriculació

d’embarcacions amb valor patrimo-

nial procedents de la llista tercera

per part d’entitats culturals no lucra-

tives. I pel que fa a Catalunya, s’han

fet contactes amb el Departament

de Cultura de la Generalitat, conc-

retament amb el Centre de Pro-

moció de la Cultura Popular i Tra-

dicional Catalana, ja que les entitats

federades i la mateixa Federació

desenvolupen activitats que entren

dins l’àmbit de la cultura popular.

Hi ha pendent una trobada amb

Ports de la Generalitat. Dins de la

Direcció General de Ports hi ha un

patronat que, entre altres coses, ges-

tiona qüestions de tipus patrimoni-

al, del qual en forma part la Fe-

deració Catalana de Vela. Una de les

reivindicacions pel que fa als ports

gestionats per la Generalitat, és a dir,

públics, és disposar d’espais per a les

embarcacions tradicionals.També es

vol aconseguir espais a les platges

per a les barques de vela llatina, re-

cuperant així un element caracterís-

tic del paisatge de moltes poblacions

costaneres.

Un altre dels altres eixos impor-

tants de la política de la Federació és

el de les relacions amb altres entitats

i federacions de la resta de la Pe-

nínsula, de cara a establir polítiques

d’actuació comunes. L’estiu de 2005,

la Federació va encapçalar la dele-

gació catalana que va participar en el

VII Encontro de Embarcacións Tra-

dicionais de Galicia, organitzat per la

Federación Galega pola Cultura

Marítima e Fluvial, que va tenir lloc

a Cambados. Aquest any també

estarà present en aquesta gran festa

de la mar que se celebrarà a El Fer-

rol. I el setembre de 2006, la Fe-

deració també va estar present en el

I Encuentro Marengo, organitzat a

Màlaga per la Federación Andaluza

por la Cultura y el Patrimonio Ma-

rítimo y Fluvial, una entitat de nova

creació que segueix les passes de ga-

llecs i catalans. Prèviament els an-

dalusos havien assistir a la I Festa de

la Mar - Cadaqués 2006, organitzada

per la Federació Catalana. El certa-

men, que serà bianual i itinerant, vol

ser un dels grans punt de trobada de

la Mediterrània al voltant de les

embarcacions tradicionals, la cultura

marinera i el patrimoni marítim, i un

lloc d’intercanvi d’experiències i

coneixements.

Entre les activitats més recents

de la Federació cal destacar la par-

ticipació en l’organització de l’espai

«Marina Tradicional», dins de la pas-

sada edició del Saló Nàutic Inter-

nacional de Barcelona.Aquest espai,

que es feia per primera vegada, va

reunir 25 expositors de la península,

Balears i Canàries vinculats al patri-

moni marítim i una vintena d’em-

barcacions tradicionals.

Durant el 2007, la Federació

Catalana per la Cultura i el Patri-

moni Marítim i Fluvial ha participat

activament en el laboratori «Patri-

moni marítim i associacionisme»,

organitzat a instàncies del Museu

Marítim de Barcelona, que ha servit

per fer un diagnòstic de la feina que

fan associacions i entitats privades

de Catalunya en aquest àmbit i es-

tablir-ne les mancances i necessitats.

Les conclusions d’aquest laboratori

s’exposaran en el marc d’una jorna-

da que tindrà lloc el dia 31 de maig,

amb la participació de diversos espe-

cialistes. D’altra banda, la Federació

també forma part, com a membre

del Consell del Mar, de l’orga-

nització del proper Festival del Mar

de Barcelona, semblant al que es va

fer l’any 2004, dins del Fòrum

Universal de les Cultures, i que tin-

drà lloc el més de juliol.

El camí a recórrer és molt llarg

fins a arribar al grau de conservació

del patrimoni marítim i a l’abundàn-

cia d’embarcacions tradicionals en

perfecte estat de funcionament que

tenen altres països europeus. Però la

creació de la Federació Catalana per

la Cultura i el Patrimoni Marítim i

Fluvial és, sens dubte, un pas impor-

tant que situa Catalunya en aquesta

direcció. Ara caldrà esmerçar els es-

forços de tots els seus membres

perquè la Federació agafi l’empenta

que la recuperació del nostre oblidat

i malmès patrimoni marítim i fluvial

necessita.
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