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       - Àncora de ferro de tipus 
almirallat, amb dues napes de 
punta triangular i un arbre amb 
dues perforacions. 
Donant desconegut. 

Les àncores i els canons de l'Espai Far 
Al jardí de l’Espai Far hi trobem dotze àncores i tres 
canons, rescatats del fons marí per submarinistes i 
barques d’arrossegament de la flota pesquera vilanovina
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    - - Àncora de ferro trobada per la 
barca de pesca "Griselda", propietat de
Marc Franch el 20 de desembre de 
1984, davant de les costes del Garraf.
Donació: Josep Mars Franch. 

      - Àncora de ferro que                                                              
pertanyia al vaixell Sant Miquel, 
naufragat el 1855. Va ser recuperada el 
17 d'agost del 1989 pel quillat 
d'arrossegament “Avi Pau".
Donació: Pau Pons, patró de 
l'embarcació. 
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      - Àncora de ferro d’una nau del 
segle XVIII. Recuperada per la barca 
d'arrossegament Sant Antonio a la 
Mar de Nit, el 1995.
Donació: Sr. Alarcón Carrión. 
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      - Àncora de ferro amb dues 
napes de punta triangular, amb 
un travesser mal format i torçat, 
anella, grillets i cadena. 
Donant desconegut. 
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       - Àncora de ferro de tipus 
almirallat, amb dues napes de 
puntes triangulars i arbre amb dues 
perforacions superiors, anella i 
travesser. Donant desconegut. 
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      - Àncora de ferro de tipus 
almirallat,  amb dues napes de punta 
triangular, pal travesser i una anella. 
Donant desconegut. 

1      - Àncora de ferro de tipus almirallat, 
amb dues napes de punta triangular. 
L'arbre  té dues perforacions: una per 
passar el travesser i l'altra per un grilló, 
amb una cadena de 350 cm. 
Donant desconegut.
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       - Rampugoll de ferro que 
pertanyia a un quillat. Presenta 
quatre napes de punta triangular. 
Va ser trobat per la barca 
d'arrosegament de la flota 
pesquera de Vilanova "Atalaya". 
Donació:  Confraria de pescadors 
de Vilanova i la Geltrú. 
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        - Resta d'una gran àncora de 
ferro, de la que solament es 
conserven les dues napes i part 
de l'arbre. Donant desconegut.
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        - Àncora de ferro de tipus 
almirantall amb dues napes 
punxegudes, arbre  i travesser 
sense anella. 
Donant desconegut. 
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        - Àncora-rampugoll de 
ferro amb quatre napes molt 
erosionades de les que en falta 
una. Donant desconegut.
. 
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    - Canons napoleònics que van 
ser rescatats del fons del mar 
prop de la desembocadura del 
riu Foix. El SARC va fer-ne 
donació a l'Associació Museu del 
Mar de Vilanova i la Geltrú que 
va encarregar-se de la seva 
restauració. Es tracta de tres 
canons navals amb les seves 
corresponents curenyes de fusta 
que foren realitzades de nou el 
1987 amb el suport d'una entitat 
bancària. 
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