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RESUMEN 
El objetivo de este proyecto es crear un documental de los 8 faros de la Costa Brava                 
mediante las imágenes grabadas con un dron. Este documental es inédito, ya que             
nunca se han filmado exclusivamente los 8 faros a vista de dron. Este proyecto se               
divide en dos partes principales: una teórica y una práctica. 
 
En la parte teórica se realiza una búsqueda de la información sobre los 8 faros de la                 
Costa Brava que se considera adecuada para el documental, la información           
relacionada con el dron con el que se lleva a cabo el proyecto, se presenta el                
programa informático que se utiliza para la edición del documental y los requisitos             
previos a la grabación. 
 
En la parte práctica se realiza una planificación de todo el proceso, se filman todos               
los faros y se entrevistan a varias personas relacionadas con la navegación            
marítima. A continuación, se edita un documental sobre los faros de la Costa Brava              
con la intención de presentarlo en las redes sociales, medios de comunicación, u             
otras formas de difusión pública. 

ABSTRACT 
The goal of this project is to produce a documentary using footage from a drone               
recording the 8 lighthouses of the Costa Brava. This project is unique because no              
one has ever done a study like this before with a drone. This work is divided in two                  
main parts: the theoretical and the practical.  
 
The theoretical part consists of the search for information about the lighthouses of             
the Costa Brava, and includes all the information related to the drone, the computer              
program utilized for editing the documentary and the basic requirements previous to            
recording. 
  
The practical part starts with the organization and a journal of the entire process, the               
recording of all the lighthouses and interviews with people related to marine            
navigation. As a result, the goal of this “Documentary of the 8 lighthouses of the               
Costa Brava” is to be released and published for social media and other information              
forums. 
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0.- INTRODUCCIÓ  
Les noves tecnologies han permès grans canvis a la indústria audiovisual. Fa uns             
anys, les imatges aèries eren molt costoses. Calia contractar un helicòpter amb un             
pilot per poder captar les imatges des de l’aire. Actualment existeixen aparells            
voladors a l’abast de l’usuari que tenen càmera integrada i poden captar imatges             
sense la necessitat d’un pilot aeri, els drons. 

He escollit aquest tema bàsicament per dos motius. En primer lloc, per la meva              
afició als aparells voladors comandats a distància (des d’helicòpters de joguina           
teledirigits quan era petit fins al dron en l’actualitat); i en segon lloc, per l’interès que                
sempre he tingut pels fars, concretament, els de la Costa Brava, com a nedador              
d’aigües obertes i amant del mar.  

Aquest treball s’estructura en dues parts. La primera part és el marc teòric que              
inclou els següents apartats: el primer on es presenten els 8 fars de la Costa Brava,                
iniciant el recorregut per la comarca de l’Alt Empordà fins arribar a l’últim far a la                
comarca de la Selva; el segon explica el funcionament d’un dron, així com el              
sistema de captació d’imatges; en el tercer es fa una introducció sobre la tipologia              
de documentals, també els diferents plans d’imatge que es trobaran en el            
documental i els requisits previs a la gravació. La segona part correspon al cos              
pràctic amb el treball de camp, les entrevistes realitzades a dos faroners i tres              
especialistes prou representatius dels fars de la Costa Brava. I per acabar, l’apartat             
de postproducció i la promoció del documental a les xarxes socials. 

El treball es centra en la creació d’un documental a vista de dron dels 8 fars de la                  
Costa Brava. Es tracta d’un treball audiovisual que no s’ha fet amb anterioritat. A              
més d’un interès didàctic de coneixement d’una part del nostre patrimoni, pot donar             
una altra perspectiva en la difusió d’indrets característics i poc coneguts del nostre             
entorn. Les entrevistes del documental poden ajudar a preservar la memòria           
històrica de fets relacionats amb els fars. 

La realització d’aquest documental requereix d’una tecnologia i d’uns mitjans a           
l’alçada de l'estàndard audiovisual actual. La captació d’imatges des d’un dron dotat            
amb una càmera de resolució 4K, fa necessari un tractament posterior de les             
imatges captades amb un ordinador i programari professionals dins l’àmbit          
audiovisual.  

Com a estudiant de la branca cientificotecnològica de batxillerat, penso que aquest            
treball de recerca pot tenir un caràcter formatiu pels estudis que estic duent a terme               
actualment i en els futurs, ja siguin en l’àmbit de les ciències, com la biologia,               
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ciències ambientals, ciències de la Terra o en l’àmbit d’estudis de la comunicació             
audiovisual.  

Aquest documental dóna a conèixer els fars de la nostra costa, potenciant la seva              
bellesa a vista d’ocell. Presenta els fars enllaçats en un conjunt, destacant el seu              
context paisatgístic i alhora, rememora la seva vàlua històrica. 

Els objectius del treball són:  

- Crear un documental històric/paisatgístic gravat amb dron dels 8 fars de la            
Costa Brava. 

- Fer-ne difusió pública a través de les xarxes socials i altres mitjans de             
comunicació. 

- Conèixer la localització, la història i característiques principals dels fars de la            
Costa Brava. 

- Millorar la tècnica en la presa d’imatges amb un dron. 

- Estructurar entrevistes dins el marc d’un documental audiovisual. 

- Manejar un programa d’edició de vídeos professional.   
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I.- MARC TEÒRIC 

1.1- ELS FARS DE LA COSTA BRAVA 
 
Per a la realització d’aquest documental s’ha dut a terme una tasca inicial de              
documentació i recerca dels fars, per tenir un coneixement més ampli del territori i              
de les persones relacionades amb la navegació marítima. Aquest pas de formació            
prèvia és fonamental a l’hora de planificar el fil conductor de la història que es vol                
explicar en el documental, i també per orientar les preguntes a les entrevistes. 
 
Els 8 fars de la Costa Brava pertanyen a l’Estat Espanyol i estan regulats per               
l’Autoritat Portuària de Barcelona. Dos d’ells estan situats en parcs naturals i en             
concret dins de la zona de la reserva integral (Cap de Creus i Illes Medes), tot i que                  
les direccions dels parcs naturals no hi tenen cap influència. 
 
A continuació, es presenta una fitxa tècnica i històrica amb informació de cada far,              
de nord a sud. Donada la limitació en l’extensió d’aquest treball, i que el seu propòsit                
general està centrat en la confecció audiovisual d’un documental i no la recerca             
històrica dels fars, aquesta s’ha elaborat a tall de resum. 
 
 

 
Imatge 1: Localització dels fars de la Costa Brava.  

Font: www.espaifarvng.cat/ 
 

7 

http://espaifarvng.cat/wp-content/uploads/2018/02/Els-fars-de-Catalunya.pdf


Superlet 
Documental: Els 8 fars de la Costa Brava                                    TDR  

 
 

1 Llanterna: La part superior envidrada de la torre d’un far, on hi ha els aparells òptics, els mitjans                   
d’il·luminació, les màquines de rotació i aparells diversos propis del servei. Està coberta per una               
cúpula generalment semiesfèrica. La llanterna és de muntants metàl·lics per evitar interferències a la              
llum, i forta i consistent per fer front als temporals. 
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1.1.1- Far de Punta de s’Arenella 

 
Imatge 2: Far de s’Arenella  
Font: Arxiu Tossa de Mar, David Moré Aguirre 
 
Coordenades: 42°21′5.06″ N, 3°11′13.28″ E 
Situació: Port de la Selva 
Cos d'aigua: Mar Mediterrani 
Característiques: 1 esclat cada 5 segons 
Abast: 13 milles nàutiques (24 km) 
Altura: 11 metres 
Data d’inici de funcionament: 1913 
 
El 1908 es va construir el nou far a la punta de s’Arenella, un projecte de l’enginyer                 
Josep March. Va reformar l’anterior far per adaptar-lo a un nou emplaçament, tot i              
mantenir l’edifici dissenyat per Coderch, amb lleugeres modificacions. Es van eliminar           
unes golfes i es va adaptar per salvar els desnivells del nou indret. Es va habilitar un                 
nou embarcador i un nou camí de servei que l’unia amb la carretera de Llançà al Port                 
de la Selva. 
 
Aquest far va il·luminar el litoral nord del cap de Creus per primera vegada el 16 de                 
desembre de 1913. El 1936 el far de s’Arenella va ser ocupat per forces militars, la qual                 
cosa va obligar el torrer a traslladar la documentació, el combustible i material tècnic              
divers a una casa particular. Acabada la segona guerra mundial, els temporals de             
llevant van fer arribar moltes mines al litoral proper al far. L’Armada espanyola va haver               
de recuperar-les per protegir els navegants i pescadors. Tanmateix algunes les varen            
explotar i en més d’una ocasió la detonació a les roques de la costa feia trontollar el far,                  
posant en perill els vidres de la llanterna  i l’estabilitat de l’òptica. 1

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Faro_de_Punta_s%27Arenella&params=42.351407_N_3.187023_E_type:landmark
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1.1.2- Far de Cap de Creus 

 
Imatge 3: Far de Cap de Creus.  
Font: Arxiu Tossa de Mar, David Moré Aguirre 
 
Coordenades: 42° 19′ 10.1″ N, 3° 19′ 20.36″ E 
Situació: Cadaqués 
Cos d'aigua: Mar Mediterrani 
Característiques: 2 esclats cada 10 segons 
Abast: 20 milles nàutiques (32 km) 
Altura: 12 metres 
Data d’inici de funcionament: 1853 
 
Va ser el primer far gironí i es va encendre el 22 de setembre de 1853. Va ser un                   
projecte de Constantino Germán i l’enginyer Victor Martí el va reformar i millorar.  
El far de Cap de Creus és el més allunyat d’un nucli urbà, a 7 km de Cadaqués. Durant                   
dècades l’abastament d’aquest far es va fer a través de l’embarcador de Cala Fredosa              
per on van arribar els materials de construcció. L’embarcador estava a 880 m del far i                
tenia un desnivell de 80 m.  
 
Aquest far ha estat sempre exposat a la forta tramuntana, cosa que ha provocat molts               
desperfectes com el trencament del pal de la bandera, dels vidres de la llanterna i el                
deteriorament de l’estructura per les filtracions d’aigua. 
 
El 1937, en plena guerra civil, va patir diversos ametrallaments aeris que van causar              
greus danys al far.  

https://geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=Cap_de_Creus&language=ca&params=42_19_10.0939_N_3_19_20.3648_E_type:landmark_region:ES-CT
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1.1.3- Far de Cala Nans 

 
Imatge 4: Far de Cala Nans. 
Font: Arxiu Tossa de Mar, David Moré Aguirre 
 
Coordenades: 42° 16′ 15.13″ N, 3° 17′ 11.33″ E 
Situació: Cadaqués 
Cos d'aigua: Mar Mediterrani 
Característiques: 4+1 esclats cada 25 segons  
Abast: 8 milles nàutiques (15 km) 
Altura: 9 metres 
Data d’inici de funcionament: 1864 
 
El projecte de construcció del far de Cadaqués es va aprovar el 1862. Va ser redactat                
per l’enginyer Federico Peyra Vildósola i construït per Bonaventura Bassegoda. Els           
temporals van complicar la seva construcció i van fer desaparèixer tres vegades el moll              
de desembarcament, la qual cosa va endarrerir les obres i va augmentar els costos de               
construcció.  
 
Es va encendre per primera vegada l’1 de febrer de 1864, substituint el vell fanal que hi                 
havia a l’ermita de St. Sebastià. Al llarg dels anys, la tramuntana va provocar el               
trencament de molts vidres de la llanterna i 1867 es van reforçar els tancaments de               
l'edifici. La cisterna d’aigua que tenia el far es va construir petita, motiu pel qual uns                
traginers havien de portar-hi aigua potable molt sovint. Finalment, el 1905 van construir             
un camí de serveis.  
 
Aquest far va tenir un protagonisme en la Primera Guerra Mundial (amb l’avistament             
d’uns naugrafs anglesos el 1918) i la Guerra Civil espanyola, amb el bombardeig de              
Roses per part del vaixell “El Canarias” que va provocar l’apagament del far per evitar               
nous atacs durant la Guerra Civil espanyola el 1936.  
 
A partir de 1959 el far va funcionar com a senyal automàtic i el servei va passar a                  
dependre dels tècnics del far de Cap de Creus. 

https://geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=Far_de_Calanans&language=ca&params=42.27087_N_3.28648_E_
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1.1.4- Far de Roses 

 
Imatge 5: Far de Roses.  
Font: Arxiu Tossa de Mar, David Moré Aguirre 
 
Coordenades: 42° 14′ 45.18″ N, 3° 10′ 59.35″ E 
Situació: Roses 
Cos d'aigua: Mar Mediterrani 
Característiques: 4 esclats cada 15 segons 
Abast: 12 milles nàutiques (22 km) 
Altura: 12 metres 
Data d’inici de funcionament: 1864 
 
El 1858 el Govern va instar la construcció d’un far al golf de Roses. El projecte                
selecionat va ser el de l’enginyer Federico Peira Vildósola, amb un far a la punta de la                 
Poncella i un camí de servei d’uns 2 km per unir-lo amb el nucli urbà.  
 
Aquest far ha patit diverses catàstrofes, com un temporal que va emportar-se            
l’embarcador construït per fer el far i les pedres que tenien preparades per a la seva                
construcció, provocant l’endarreriment de l’obra i importants pèrdues econòmiques.         
Posteriorment, va patir atacs i diverses ocupacions militars i un incendi.  
 
El muntador del far va ser el torrer de St. Sebastià, José Ramón Martínez, i la                
inauguració va tenir lloc l’1 de febrer de 1864. 

https://geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=Far_de_Roses&language=ca&params=42.245883_N_3.183153_E_
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1.1.5- Far de les Illes Medes 
 

 
Imatge 6: Far de les Illes Medes.  
Font: Arxiu Tossa de Mar, David Moré Aguirre 
 
Coordenades: 42° 2′ 52.04″ N, 3° 13′ 17.3″ E 
Situació: Torroella de Montgrí - L’Estartit 
Cos d'aigua: Mar Mediterrani 
Característiques: 4 esclats cada 24 segons 
Abast: 14 milles nàutiques (26 km) 
Altura: 11 metres 
Data d’inici de funcionament: 1862 
 
La construcció del far de les Medes, aprovada el 1862, va ser la més accidentada de                
totes. Des del principi va haver-hi molts dubtes sobre el lloc escollit per construir aquest               
far. Finalment, les obres del projecte de Federico Peyra Vildósola es van adjudicar a              
Jacinto Mombriu, però es van aturar per la possible afectació sobre les posicions             
defensives de l’autoritat militar de l’illa. Els temporals van malmetre diverses vegades            
l’embarcador i van emportar-se el material descarregat per a la seva construcció. 
 
Aquest far té la peculiaritat que està al mig de les illes Medes i fa molt més difícil                  
l'accés. És l’únic far català que té un servei d’abastament mitjançant una barca, que              
durant 40 anys va desenvolupar un mariner de l’Estartit.  
El far va patir diversos desperfectes a causa dels temporals i actes vandàlics, així que               
es va haver de renovar el 1982 i es va aprofitar per millorar les instal·lacions. Amb els                 
avenços tecnològics ja no calia que el torrer estigués en el far i finalment, van decidir                
prohibir l'accés a l’illa. 

https://geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=Far_de_la_Meda&language=ca&params=42.04779_N_3.221473_E_
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1.1.6- Far de Sant Sebastià 

 
Imatge 7: Far de Sant Sebastià 
Font: Arxiu Tossa de Mar, David Moré Aguirre 
 
Coordenades: 41° 54′ 0″ N, 3° 12′ 0″ E 
Situació: Llafranc 
Cos d'aigua: Mar Mediterrani 
Característiques: 1 esclat cada 5 segons 
Abast: 32 milles nàutiques (60 km) 
Altura: 17 metres 
Data d’inici de funcionament: 1857 
 
L’enginyer José María Faquineto Ródenas va redactar el projecte per construir el far de              
Sant Sebastià. Aquest projecte incloïa un camí de servei de 2 km i va ser aprovat el                 
1855. Les obres van ser adjudicades al contractista barceloní Josep Anxich Casals i l’1              
d’octubre de 1857 es va inaugurar el far. L’emplaçament i l’accessibilitat d’aquest far el              
fan el més visitat i conegut del litoral català, entre d’altres coses per la proximitat de les                 
platges de Calella de Palafrugell i Llafranc. Aquesta afluència de turistes va comportar             
que es construís un hostal a tocar el far, que gaudeix d’unes magnífiques vistes. 
 
El 1885 es va viure un dels episodis amb més controvèrsia quan l’Ajuntament de              
Palafrugell va acordar instal·lar a l’hostal 150 nens de l’Hospici de Girona. Els torrers hi               
veien un focus d’infecció per a ells i per les seves famílies. Finalment, les autoritats               
sanitàries van decidir no ubicar-los en aquest indret. 
 
Una inspecció del 1866 va dictar que calia pintar de marró les parets de l’ermita de St.                 
Sebastià que donaven a mar, per evitar els reflexos que produïen la llum del far. Al llarg                 
dels anys el vent ha trencat molts vidres de la cúpula del far. 
 
El 1893 un incendi provinent de Llafranc va devastar la muntanya de St. Sebastià.              
Gràcies als torrers, les seves famílies i molts veïns les flames no van arribar al far. 

https://geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=Far_de_Sant_Sebasti%C3%A0&language=ca&params=41.9_N_3.2_E_
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1.1.7- Far de Palamós 

 
Imatge 8: Far de Palamós 
Font: Arxiu Tossa de Mar, David Moré Aguirre 
 
Coordenades: 41°50′29″ N, 3°7′45″ E 
Situació: Palamós 
Cos d'aigua: Mar Mediterrani 
Característiques: 1+4 esclats cada 18 segons 
Abast: 8 milles nàutiques (15 km) 
Altura: 11 metres 
Data d’inici de funcionament: 1865 
 
El far de Palamós, que va ser dissenyat per en Federico Peira Vildósola, es caracteritza               
per tenir dos edificis separats: una torre i l'edifici del far. El va construir el palamosí                
Domingo López March, a partir del 1863. El motiu pel qual el far té dos edificis separats                 
és perquè s'hi volien ubicar unes bateries d'artilleria. 
 
Durant les obres de construcció del nou port el 1904 diverses barrinades a la pedrera               
propera al far van provocar la caiguda de pedres sobre els edificis. No van arribar a                
trencar la llanterna però si deteriorar l'edifici principal. 
 
El 1907 l'Ajuntament va dictar un ban per evitar la concentració de persones que              
jugaven i feien bretolades davant del far. Aquests actes vandàlics van degradar aquest             
espai i quan es va remodelar el passeig marítim, l'Ajuntament havia contemplat            
l'enderroc d'aquest edifici. 
 
El far es va apagar el 1937, en plena Guerra Civil i no va tornar a funcionar fins al 1939,                    
una vegada acabada la guerra. Els bombardejos van malmetre el far i va afectar              
l'òptica, però el fet que el torrer hagués amagat fora de la població aparells de precisió i                 
altres elements imprescindibles per al seu funcionament van permetre tornar-lo a           
encendre. 

https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=es&pagename=Faro_de_Palam%C3%B3s&params=41.841388888889_N_3.1291666666667_E_type:landmark
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1.1.8- Far de Tossa de Mar 

 
Imatge 9: Far de Tossa de Mar 
Font: Arxiu Tossa de Mar, David Moré Aguirre 
 
Coordenades: 41° 42′ 56″ N, 2° 56′ 02″ E 
Situació: Tossa de Mar 
Cos d'aigua: Mar Mediterrani 
Característiques: 3+1 esclats cada 20 segon 
Abast: 21 milles nàutiques (39 km) 
Altura focal: 10 metres 
Data d’inici de funcionament: 1913 
 
El projecte per construir un far a Tossa de Mar va ser aprovat el 1913 i redactat per                  
l'enginyer Mauro Serret Mirete, idèntic a l'executat al Port de la Selva. El             
desenvolupament de l'obra va estar molt condicionat a les obres del camí de servei.              
L'habitatge, la torre, l'estructura i la màquina de rotació es va acabar de construir i               
inaugurar el 1916. 
 
Va ser el far gironí menys afectat per la Guerra Civil tot i que hi va haver una guarnició                   
militar. El far va tornar a il·luminar la costa sud des del 1939. Els nous usos van                 
suposar la transformació radical de l'estructura interior dels antics habitatges i s'hi va             
afegir un cos exterior per a ús de restauració. 

https://geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=Far_de_Tossa&language=ca&params=41.71556_N_2.93397_E_
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1.2- DRON 
L’aparell del qual es disposa per la creació d’aquest documental és el Mavic Air, del               
fabricant DJI. Les seves dimensions quan està desplegat són 168x184x64mm i el            
seu pes 430g. És un dron amb un disseny pensat per completar treballs de              
fotografia professional des d’una vista aèria. És molt manejable, portàtil i descendent            
d’una sèrie de drons més grans i més sofisticats. Ofereix un rendiment i una              
funcionalitat d'alta gamma que permet explorar el territori i prendre imatges d’alta            
qualitat. 
 
El dron es pilota mitjançant un comandament a distància enllaçat a un dispositiu             
mòbil. 
 
A continuació es presenten les característiques tècniques que s’han considerat més           
rellevants per gravar un document audiovisual. La resta de caracterísitques es           
poden veure a l’Annex 1: Dron.  
 

 
Imatge 10: Dron Mavic Air (propietat Genís Pujiula) 

Font: Elaboració pròpia 
 

 

 
Imatge 11: Dron Mavic Air (comandament) 

Font: Elaboració pròpia 
 
 

1.2.1- Sistema d’imatge 
Aquest dron efectua gravacions amb resolució 4K. Aquesta característica és molt           
important envers la creació d’aquest documental, amb expectatives de difusió          
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pública, ja que es pretén obtenir imatges molt nítides per la seva visualització en una               
pantalla de televisió. 
Compta amb un estabilitzador mecànic de tres eixos, que permeten obtenir unes            
imatges totalment nítides, encara que l’aparell voli a grans velocitats. Els amortidors            
de l'estabilitzador permeten captar imatges amb una mínima vibració, cosa que fins            
ara només es podien captar amb uns equips molt sofisticats, instal·lats sobre un             
helicòpter. Aquesta característica és molt important, ja que els fars estan situats en             
llocs costaners molt exposats al vent, i això podria perjudicar la qualitat de les              
imatges. 

 

 
Imatge 12: Dron Mavic Air (estabilitzador) 

Font: Elaboració pròpia 
 

1.2.2- Disseny 
Els braços del Mavic Air es pleguen sobre el cos central i redueixen el seu espai al                 
mínim quan estan plegats. Això ho fa molt útil pel seu transport fins el lloc de                
gravació. També disposa de 7 sensors que ajuden a l’estabilitat del dron,            
característica molt important per mantenir la distància de seguretat amb els fars. 
Està reforçat per subjeccions d'aliatge de magnesi i l'estabilitzador de la càmera            
principal es troba dins del cos de l'aeronau per a major protecció. A l’interior també               
disposa d’uns ventiladors que ajuden a dissipar la calor de forma efectiva. En             
períodes llargs de gravació el dron s’escalfa molt i sense aquest sistema de             
refrigeració no seria possible la presa d’imatges. 
 

1.2.3- Active Track 
Active Track és una funcionalitat informàtica que interpreta les imatges que capta la             
càmera del dron. Té la capacitat de detectar fins a 16 objectius possibles alhora. El               
pilot que el dirigeix pot seleccionar en qualsevol moment un dels objectius amb la              
finalitat que el dron faci un seguiment automàtic de l'objectiu. Una utilitat d’aquest             
dispositiu es dóna quan el mateix pilot es vol autogravar portant a terme una activitat               
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dinàmica com anar a córrer o amb bicicleta. En el cas d’aquest documental, aquesta              
aplicació pot ser útil pel seguiment dels fars de més difícil accés.  
 

1.2.4- Protecció visual 
El dron té un conjunt de sensors que donen seguretat al pilot a l’hora de               
comandar-lo, ja que permet estar més atent a la gravació a través del dispositiu              
mòbil que no pas a la seva localització. Té un sistema visual anomenat             
FlightAutonomy 2.0 que consisteix en una càmera amb estabilitzador, sensors          
visuals duals frontals, posteriors i inferiors, sensors infrarojos inferiors, Imus          
redundants i un conjunt de nuclis de processament. 
  
Tots aquests aparells electrònics i informàtics serveixen pel funcionament         
semiautomàtic del dron. Recullen informació dels seus voltants i la transmeten al            
processador per facilitar l’enlairament, el vol i l’estacionament. El Sistema Avançat           
d'Assistència al Pilot (APAS) permet a l'aeronau esquivar activament els obstacles           
que es trobin al davant o al darrere.  
 
Els sensor són imprescindibles per la gravació dels fars. La seva situació geogràfica,             
la vegetació, la proximitat de l’aigua i el fet de captar imatges a 360º fan que sovint                 
es perdi el camp visual del dron, i el fet que sigui semiautomàtic ajuda al pilot a                 
captar imatges més sofisticades i elaborades, necessàries per les expectatives          
d’aquest documental. 
 

 

 
Imatge 13: Dron Mavic Air (detall sensors) 

Font: Elaboració pròpia 
 

1.2.5- Autonomia i rendiment de vol 
Les bateries del dron estan construïdes amb l’última tecnologia de liti d’alta densitat i              
ofereixen un temps de vol de fins a 21 minuts. Es tracta d’unes bateries intel·ligents               
que indiquen el nivell de càrrega. Tot i així, les condicions meteorològiques quan es              
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grava a l’aire lliure poden fer que la durada màxima de les bateries sigui més curta,                
per això per l’elaboració d’aquest documental es disposa de 3 bateries. 
 
El dron pot agafar velocitats màximes d’uns 70 km/h en mode sport i es pot               
desplaçar fins a 4 km de distància respecte el comandament. 

 

 
Imatge 14: Dron Mavic Air (bateria) 

Font: Elaboració pròpia 
 
Per obtenir més informació relacionada amb el dron veure Annex 1: Dron. 
 

1.3- DOCUMENTAL 

1.3.1-Què és un documental? 
“El documental és el tractament creatiu de la realitat”, John Grierson . 2

El documental és un gènere cinematogràfic i televisiu, realitzat amb imatges preses            
de la realitat. L'organització i estructura d'imatges, sons (textos i entrevistes) segons            
el punt de vista de l'autor determina el tipus de documental. La seqüència             
cronològica dels materials, el tractament de la figura del narrador, la naturalesa dels             
materials -completament reals, recreacions, imatges infogràfiques, etcètera- donen        
lloc a una varietat de formats tan àmplia en l'actualitat, que van des del documental               
pur fins a documentals de creació, passant per models de reportatges molt variats,             
arribant al docudrama (format en el qual els personatges reals s'interpreten a ells             
mateixos), arribant fins al documental fals. Sovint, els programes de ficció adopten            
una estructura i manera de narració molt properes al documental, i al seu torn,              
alguns documentals reprodueixen recursos propis de la creació d'obres de ficció           
(docuficció). 

2 www.johngrierson (documentalista) 
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Els documentals poden tenir un narrador visible o com a veu en off, o cap narració                
parlada. Poden tenir subtítols explicatius, especialment en el cinema silenciós, o no            
tenir-ne cap, d'explicació escrita . 3

El documental no és un gènere uniforme, sinó que hi ha molts tipus de documentals               
diferents. Això fa que hi hagi multitud de formes d’encarar cada projecte.  
 

1.3.2- Quins tipus de documentals podem trobar? 
Segons recerca bibliogràfica , els documentals poden classificar-se en diferents         4

tipus. Alguns dels exemples més destacables serien: 

1.3.2.1- Documental científic  
Es diu que és l'origen del gènere documental, ja que els primers documentals van              
ser especialment sobre temes científics, com l'espai, els hàbitats naturals i           
diversos aspectes de la ciència. Són informatius, però també han de contenir un             
llenguatge col·loquial, apte per a molts públics, ja que el seu objectiu és instruir i               
traslladar cert coneixement específic. 

1.3.2.2- Documental natural 
Els documentals en els quals es descriuen i mostren diferents aspectes de la vida              
natural, tant animal com vegetal. En ells, treballen equips de persones que            
generalment passen temporades registrant el desenvolupament de diferents        
aspectes de la vida natural, i la documentació recollida solen ser testimonis dels             
investigadors, i fotografies i filmacions de l'hàbitat o animal investigat. 

1.3.2.3- Documental periodístic 
Aquí l'actor principal és ell o els periodistes que busquen registrar fets sobre un              
esdeveniment que hauria de tenir coneixement públic i generalment està          
relacionat amb persones de l'àmbit públic o grups que estan sent investigats.            
Tenen com a objectiu la presa de consciència social sobre un tema en particular,              
per al seu coneixement i influència de canvi. 

1.3.2.4- Documental cronista 
Aquest tipus de documental s'assembla al periodístic, només que la influència           
periodística en matèria de subjectivitat intenta ser anul·lada, en la mesura del            
possible. Prevalen els fets de manera sincrònica, com van ocórrer, i tenen la             
finalitat de relatar un esdeveniment específic de la manera més clara i            

3 www.documental 
4 https://www.tipos.co/tipos-de-documentales/ 
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conseqüent possible. Els documents utilitzats són generalment els que recol·lecta          
el cronista al voltant d'aquesta recerca. 

1.3.2.5- Documental social  
La seva funció primordial és la pedagògica, per tant els continguts expressats            
solen ser aptes per a diversos públics, mostrats a través d'eines informatives o             
instructives, i generalment aquests basats en fets socials. Poden ser sobre temes            
generals, com la globalització, o particulars, com l'explotació dels camps i les            
seves causes i conseqüències. 

1.3.2.6- Documental explorador  
També es coneix a aquest subgènere com documental antropològic o en els            
casos més comercials d'aventura. Són aquells que s'internen en diferents llocs           
del món caracteritzats pel seu exotisme o aïllament respecte a la societat,            
generalment inhòspits, i on el seu focus se centra en comunitats aborígens per             
exemple. Són vídeos de caràcter etnològic i registren tan característiques de           
diversos tipus de cultures originàries com també l'ambient natural i entorn en què             
viu. 

1.3.2.7- Documental ficcional 
Són aquells en els quals no només es mostren imatges de situacions            
ocorregudes en la vida real sinó que s'interpreten escenes per explicar fets reals i              
pels tant solen posseir un contingut de més valor subjectiu. Els casos més             
comuns d'aquest tipus de documentals són els de temes ocorreguts fa molts            
anys, des de la prehistòria fins a edats antigues o sobre fets dels quals              
simplement no hi ha registre visual d’aquests. 

1.3.2.8- Documental històric 
El documental històric no té com a finalitat primordial transmetre a l'audiència tot             
l'abast d'un assumpte: el seu objectiu pot ser un personatge o un assumpte             
determinat. 
 
 

Donat el fil conductor i les característiques del documental “Els 8 fars de la Costa               
Brava” en el que se centra aquest treball de recerca, fa que sigui difícil de catalogar.                
Es podria dir que es tracta d’un documental d’interès turístic, però també històric,             
promocional o divulgatiu. 
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1.3.3- Tipus de plans d’imatge 
En la gravació d’un documental amb dron s’utilitzen una sèrie de plans i captures              
d’imatge que són molt característiques d’aquest sistema de gravació, i que donen            
l’originalitat i peculiaritat. Els plans més habituals i que s’han fet servir en aquest              
projecte sobre els fars són els següents:  

1.3.3.1- Pla Revelació (Unveiling shoot) 
És un pla ideal per iniciar un vídeo, serveix per introduir a l'audiència l'escenari a               
on ens ubiquem, mentre creem tensió i fomentem l'atenció de l’espectador. Per            
poder desenvolupar aquest pla s’ha de tenir dues capes diferenciades: una a            
davant, que oculti l'indret que hi ha darrere i que ens permeti revelar el lloc               
lentament. S’ha de començar a volar baix, i suaument s’ha d’anar elevant el dron              
revelant l'escena que realment volem mostrar. D'aquesta manera aconseguim         
una escena amb diversos focus d'atenció i creem un efecte òptic interessant. Els             
exemples d’aquests plans que s’han fet servir en el documental són els següents:             
segon 58, minut 2:20, minut 4:02, minut 6:10, minut 8:06, minut 10:04, minut             
11:41 i minut 14:25.  

1.3.3.2- Contrapicat (Look-up shoot) 
És una presa bastant senzilla de realitzar, s’ha de realitzar amb la càmera mirant              
cap avall mentre fem volar el dron, bé sigui endavant o enrere, i s’ha d’anar               
elevant lentament la càmera per revelar l'escenari. Es troben contrapicats en:           
minut 1:18, minut 6:10, minut 8:06, minut 10:20 i minut 12:24.  

1.3.3.3- Vol cap enrere (Pull-back shoot) 
El vol cap enrere consisteix a fer volar el dron de recules creant un efecte               
revelador, ja que cada cop descobreixes més l’indret. També, es pot donar un toc              
més creatiu, consisteix en volar a prop d'un objecte i revelar el contingut de              
l'escenari. Exemples de vol cap enrere: minut 1:12, minut 1:32, minut 2:10, minut             
3:16, minut 4:23, minut 6:55, minut 7:07, minut 9:51, minut 10:07 i minut 12:35.  

1.3.3.4- Presa zenital (Head-over shoot) 
Hi ha un parell de tècniques que es poden aplicar per fer la presa més               
impressionant: la primera d'elles consisteix a posicionar el dron sobre l'escenari           
que volem filmar i elevar-lo lentament, mentre el fem rotar sobre si mateix. La              
segona és fer volar el dron lentament cap endavant o cap enrere mentre la              
càmera apunta cap avall. Si ho fem seguint algun patró de l'escenari (un riu, una               
carretera, una costa...) aconseguirem millorar l'efecte. La presa zenital la podem           
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identificar en: segon 30, minut 1:05, minut 1:41, minut 2:22, minut 3:59, minut             
5:25, minut 6:26, minut 8:39, minut 9:43, minut 11:58 i minut 13:03.  

1.3.3.5- Presa bloqueig de rumb (Course lock shoot) 
Aquesta escena requereix molta tècnica per part del pilot si es vol realitzar de              
forma manual. Hi ha drons que ja tenen incorporat la funció de vol intel·ligent.              
D'aquesta manera es pot dur a terme de forma automàtica. Consisteix a fer volar              
el dron en línia recta, mentre aquest trenca sobre si mateix, mantenint el focus de               
la càmera al subjecte o objecte seleccionat. Observem preses bloqueig de rumb            
al minut 1:43, minut 10:04 i minut 12:21.  

1.3.3.6- Picat (Look-down shoot) 
L’angle picat consisteix en el fet que la càmera se situa per sobre l’objecte. Pot               
servir per mostrar una perspectiva diferent i més àmplia de l’objecte en qüestió.             
Els plans picats dins el documental són els següents: segon 34, minut 1:54, minut              
4:13, minut 6:00, minut 6:37, minut 8:18, minut 11:52 i minut 13:09.  

 

1.3.4- Programa d’edició 
Després de demanar assessorament a diferents professionals del món audiovisual,          
es va decidir utilitzar el programa professional d’Apple Final Cut Pro X, malgrat que              
no hi havia un coneixement previ del seu maneig.  
 
Aquest programa funciona amb el programari iOS i macOS, i és el més habitual en               
el món professional de l’edició per crear continguts audiovisuals, degut a les seves             
prestacions. 

 
Imatge 15: Exemple dels dos programaris disponibles en el Final Cut Pro X 

Font: www.apple.com/es/final-cut-pro/ 
 
Crear documentals amb un Mac o amb el programari iOS comporta una certa             
dificultat si desconeixes el programa. No obstant això, permet ser molt detallista i             
creatiu a l’hora d’editar els vídeos.  
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1.3.5- Requisits previs (Preproducció) 
En general, els documentals han de disposar d’aquestes parts: 

1.3.5.1- Planificació inicial 
Segons el llibre de Manuel Gómez Segarra Quiero hacer un documental, previ a             5

l’elaboració d’un documental s’ha de disposar dels següents apartats: guió o           
estructura, escaleta  i storyboard . 6 7

a) Guió  
Encara que es vulgui gravar un documental amb imatges i sense diàlegs, és             
important disposar d’un guió que doni estructura a la història. En aquest cas,             
l’estructura inicial era la següent: 

- Gravació d’imatges. Es gravarà de nord a sud, però tenint en compte les             
condicions meteorològiques a través de la pàgina web www.windy.com. 

- Aquestes imatges se succeiran les unes a les altres de manera harmoniosa,            
sense talls, sense diàlegs i potenciant la relació dels fars i el mar i que això                
sigui una forma d’explicar la Costa Brava. 

- Tota la seqüència dels fars anirà enllaçada amb una música del mateix estil,             
diferent per cada far, però que donarà continuïtat a la història. 

 
No obstant això, i com es podrà anar comprovant en el transcurs d’aquest             
projecte, el producte final ha estat el que s’anomena un documental viu:  

- Amb un gran component d’investigació sobre aspectes que ens han anat           
portant a altres resultats. 

- Incorporant a persones que després acabaran agafant protagonisme. 
- Obert a possibles sorpreses i canvis en el transcurs de la gravació. 
- Donant marge a la improvisació i a la intuïció. 
- Sempre pensant en quin pot ser el millor final per tancar el documental. 

 
En els documentals vius és important no obsesionar-se amb la planificació inicial,            
i per tant un guió tancat i complet només es pot fer un cop s’hagi acabat de gravar                  
quan ja es tenen totes les peces del “puzle” i s’hagin d’encaixar. Per tant, com a                

5 DE SEGARRA, Gómez. Quiero hacer un documental. Madrid: Manuel, 2016. 
6 Escaleta: es el terme tècnic amb el que es denomina a una relació ordenada i amb els temps dels 
principals continguts. 
7 Storyboard: es tracta d'un conjunt d'imatges que formen una guia visual mitjançant la qual es 
poden previsualitzar les escenes que van a gravar-se. 
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guió real de com s’ha desenvolupat la creació d’aquest documental és millor anar             
a l’apartat 2.1: diari del cos pràctic d’aquest treball. 

a) L’escaleta 
L’escaleta és la forma de posar per escrit l’estructura del documental, relacionant            
el temps exactes amb els principals continguts. En documentals professionals,          
l’escaleta pot ocupar moltes pàgines. Donada la limitació d’aquest treball, s’ha           
realitzat a tall d’exemple l’escaleta del video promocional del documental. 
 

8 Sec: Seqüència 
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Sec  8 Enquadrament Descripció Temps 

1 Far de Cala Nans El dron passa pel mig de dues roques  0:00-0:03’ 

2 Far de Sant Sebastià Entrant per la porta del far, primer pla 0:03-0:05’ 

3 Far de Cap de Creus Pla general del far i parc natural 0:05-0:08’ 

4 Far de Tossa de Mar Picat de la costa de Tossa de Mar 0:08-0:10’ 

5 Far de Roses Presa zenital del far des de la fortificació 0:10’-0:12’ 

6 Far de Palamós Pla general del far 0:12-0:14’ 

7 Far de s’Arenella Picat de la costa del cap de s’Arenella 0:14-0:17’ 

8 Far de les Illes Medes Pla general del parc natural 0:17-0:19’ 

9 Barques Roses Picat de les barques pesqueres 0:19-0:22’ 

10 Far de Sant Sebastià Entrant per la porta, pla general 0:22-0:23’ 

11 Far de Palamós Moviment lateral detallant el far 0:23-0:28’ 

12 Far de les Illes Medes Moviment ascendent, pujant l’illa 0:28-0:30’ 

13 Far de Tossa de Mar Pla revelació del far 0:30-0:32’ 

14 Palafrugell Vol ascendent del bosc de Palafrugell 0:32-0:35’ 

15 Far de s’Arenella Pla general 0:35-0:37’ 

16 Far de Tossa de Mar Picat del cap de Tossa de Mar 0:37-0:38’ 

17 Far de s’Arenella Contrapicat del far 0:38-0:38’ 

18 Far de Cap de Creus Primer pla del far 0:38-0:39’ 

19 Far de Tossa de Mar Primer pla del far 0:39-0:39’ 

20 Far de Cala Nans Pla revelació del far 0:39-0:40’ 
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Taula 1: Escaleta del vídeo promocional 
Font: Elaboració pròpia 

a) Storyboard 
L’Storyboard serveix de guia visual de les escenes que van a gravar-se. És un              
apartat important en l’elaboració d’un document audiovisual professional.  
 
En aquest cas, a l’hora de demanar els permisos de gravació dels fars en zones               
protegides (Illes Medes i Cap de Creus), un dels requisits de la sol·licitud era              
l’adjunt del storyboard, veure Annex 2: Permisos. Com que es tractava d’un            
documental amateur una representació gràfica senzilla va ser suficient. 
 

 
Imatge 16: Storyboards presentats a les sol·licituds de gravació en zones protegides 

Font: Elaboració pròpia 

1.3.5.2- Normativa de vol 
Per fer volar el dron has de complir amb la normativa de vol regulada per               
l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), que regeix el Reial Decret           
1036/2017, del 15 de desembre. 
 
Hi ha una sèrie de normes que s’han de complir per tal de poder fer volar un dron.                  
La normativa pot canviar segons la mida i el pes del dron. En el cas del Mavic Air                  
té les següents restriccions:  
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21 Entrevista Juan Entrevista amb intriga 0:40-0:40’ 

22 Entrevista David Entrevista amb intriga 0:40-0:41’ 

23 Entrevista Toni Entrevista amb intriga 0:41-0:42’ 

24 Far Cala Nans Pla revelació 0:42-0:46’ 

25 Far de Sant Sebastià Presa bloqueig de rumb 0:46-0:48’ 

26 Barques Roses Pla general de les barques pesqueres 0:48-0:49’ 

27 Far de Tossa de Mar Vol cap enrere del far 0:49-1:06’ 

28 Far de Cap de Creus Llanterna del far a la nit 1:06-1:19’ 

29 Crèdits Fons Negre 1:19-1:26’ 
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● El dron ha d’estar sempre a l'abast visual del pilot. 
● Mai sobrepassar els 120 m d'alçada. 
● No volar en un mínim de 8 km de qualsevol aeroport, aeròdrom o espai aeri               

controlat. 
● No és obligatori l'assegurança de responsabilitat civil, però és molt          

recomanable disposar-ne d'una. El pilot serà el responsable dels possibles          
danys que causi l'aeronau. 

● El dron ha de portar una placa identificativa ignífuga fixada en l'estructura que             
contindrà dades com el nom de fabricant, el model, número de sèrie (si             
correspon) i les dades de contacte del pilot. 

● Protegir el dret a la intimitat dels individus que poguessin aparèixer en les             
imatges captades pel dron, i tenir especial cura amb la seva divulgació            
pública per no vulnerar la Llei de Protecció de Dades. 

 
Si compleixes amb aquest seguit de normes i fas un bon ús de l’aparell, no has                
de tenir problemes legals. Per més informació sobre la regulació dels aparells            
voladors entrar a Normativa de drons a España 2020 o Documento           
BOE-A-2017-15721. 

1.3.5.3- Permisos de gravació  
Per poder gravar a Cap de Creus i les Illes Medes s’han de demanar permisos               
perquè es troben dins la reseva integral d’un parc natural i estan protegits pel              
Govern de la Generalitat de Catalunya. Així doncs, per obtenir els permisos s’ha             
d’omplir una sol·licitud d’autorització d’activitats en espais protegits. Per veure els           
fitxers dels permisos obrir Annex 2: Permisos. 

1.3.5.4- Entrevistes, drets d’imatge i veu 
Per la gravació i difusió del documental, s’ha d’obtenir la cessió de drets d’imatge              
i veu dels entrevistats. Tota aquesta documentació s’adjunta a l’Annex 3: Cessió            
de drets d'imatge i veu. 

1.3.5.5- Drets d’autor 
Un cop acabat el documental s’ha de registrar al Registre de la propietat             
intel·lectual d’audiovisuals perquè ningú pugui plagiar la filmació i així assegurar           
els drets de l’obra. Accedir a l’Annex 4: Drets d'Autor per veure tota la informació i                
documentació necessària per registrar el documental.  
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2- COS PRÀCTIC 

2.1- TREBALL DE CAMP 
El treball de camp reflecteix la realitat de com s’ha anat desenvolupant la gravació              
del documental, que ha estat molt diferent de l’estructura que s’havia previst            
inicialment. Durant la gravació, han aparegut situacions inesperades, persones que          
després han adquirit cert protagonisme, s’ha utilitzat la improvisació, la intuïció i            
s’han anat encaixant tots aquests elements donant un resultat diferent al que s’havia             
ideat abans de començar aquest treball de recerca. 
 
A continuació es presenta un cronograma del dia a dia real de la creació del               
documental, seguit d’un diari de les jornades de gravació en ordre cronològic: 
 

2.1.1 Cronograma 

 
Imatge 17: Cronograma del documental 

Font: Elaboració pròpia 
 
Per una imatge més ampliada es pot consultar el document: Cronograma.pdf 
 

2.1.2 Diari de les jornades de gravació 
 
Sortida 1: 14 de juny de 2020 

Avui he iniciat el marc pràctic del meu treball amb la gravació del far de punta de                 
s’Arenella, ubicat a 2 km de Port de la Selva. He agafat diverses imatges del far: pla                 
revelació, contrapicat, vol cap enrere, presa zenital, presa bloqueig de rumb… Les            
imatges han quedat espectaculars, però les he gravat en 1080p.  
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Imatge 18: Far de punta de s’Arenella 

Font: Elaboració pròpia 
 
Sortida 2: 20 de juny de 2020 

En el dia d’avui he anat al far del Cap de Tossa, ubicat al recinte de Vila Vella, a 1                    
km de Tossa de Mar. Quan he preparat el dron per enlairar-lo, al comandament no li                
quedava càrrega, així que hem hagut de tornar cap a casa sense haver gravat el far.  
 
Sortida 3: 21 de juny de 2020 

He intentat gravar el far de Palamós, ubicat a mig quilòmetre del centre. Un cop he 
enlairat el dron, uns gavians han començat a atacar-lo, he hagut de desistir. Més 
tard he sabut que estaven molt agressius perquè protegien els polls. 
 
Posteriorment, donat el poc èxit, hem anat a gravar el far de Sant Sebastià, ubicat a                
2 km de Palafrugell. Ha estat dificultós, ja que hi ha unes antenes molt a prop del far                  
que han causat moltes interferències. Quan he decidit fer l’última presa ja gairebé no              
quedava bateria i al passar per una zona amb interferències, el dron ha fet un               
aterratge d'emergència al mig d’unes bardisses, al cantó d’un penya-segat. Amb la            
meva mare hem estat buscant-lo durant 3 hores, mal calçats i sense el material              
necessari. S’ha fet de nit hi ha estat impossible localitzar-lo. Si no trobo el dron, se                
m’ha acabat el treball. 
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Localització Far de punta de s’Arenella 

Hora d’arribada 10 am 

Vent 35 km/h 

Llum Cel clar i estiuenc 
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Imatge 19: Far de Sant Sebastià 

Font: Elaboració pròpia 
 
Sortida 3: 22 de juny de 2020 

Aquest matí ens hem llevat d’hora i amb el meu pare hem anat a cercar el dron. Ara                  
sí, anem amb el material necessari: escala, cordes, botes, jaquetes, pantalons           
llargs, casc, ulleres, serra… Després de buscar-lo intensivament durant 3 hores           
més, amb tècniques policials, finalment l’hem trobat al mig d’unes bardisses. Ha            
estat una experiència inoblidable. Les imatges gravades el dia anterior han quedat            
amb una llum increïble. 

 

 
Imatges 20 i 21: Cerca del dron perdut 

Font: Pare 
 
Sortida 4: 27 de juny de 2020 

He anat a gravar el far de Roses, ubicat a 2 km del centre. Ha sigut fàcil gravar                  
aquest far, ja que no és molt concorregut.  
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Localització Far de Sant Sebastià 

Hora d’arribada 8 pm 

Vent 15 km/h 

Llum Posta de sol (hora daurada) 
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Imatge 22: Far de Roses 
Font: Elaboració pròpia 

 
Sortida 5: 28 de juny de 2020  

Avui he anat a prendre vistes del far de Cap de Creus, ubicat a 23 km de Roses i 20                    
km de Port de la Selva. Estic pendent del permís per captar les imatges amb el dron,                 
donat que és una zona protegida. 
 
Sortida 6: 29 de juny de 2020  

Ens hem desplaçat fins el far de Cala Nans, ubicat a 3 km de Cadaqués. En aquesta                 
gravació m’ha acompanyat un amic. Hi hem anat a peu pel camí de ronda (antic               
camí dels traginers). Després hem anat al centre de Cadaqués per entrevistar en             
Joan Manuel Tajadura, modelista naval i arxiver. Ens ha ensenyat el petit museu             
que té dintre casa seva i després l’he entrevistat a la terrassa amb vistes de               
Cadaqués. 
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Localització Far de Roses 

Hora d’arribada 10 am 

Vent 22 km/h 

Llum Cel clar i estiuenc 

Localització Far de Cala Nans 

Hora d’arribada 9 am 

Vent 23 km/h 

Llum Cel ennuvolat 
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Imatge 23: Far de Cala Nans 

Font: Elaboració pròpia 
 
Sortida 7: 5 de juliol de 2020 

He tornat el far de punta de s’Arenella perquè vaig gravar les imatges amb 1080p en                
comptes de gravar-les en 4K. 
 

 
Sortida 8: 10 de juliol de 2020 

He anat a prendre vistes del far de les Illes Medes, ubicat a 1,5 km de l’Estartit. M’ha                  
acompanyat una amiga, la Mònica, i dues amigues seves que disposen d’una barca,             
la Lili i la Judith. Hem sortit del port de l’Estartit a les 10:30h i en mitja hora ja                   
estàvem amarrats a una boia propera a la Meda gran.  
 
Sortida 9: 14 de juliol de 2020 

Avui he tornat a Tossa de Mar per entrevistar a l’arxiver, el senyor David Moré               
Aguirre. Ens ha fet una visita guiada privada pel museu del far de Tossa de Mar i                 
després l’he entrevistat en una sala del museu.  
 
Sortida 10: 13 de juliol de 2020 

He intentat gravar l’òptica del far de Cap de Creus a la nit. Amb el meu pare hem                  
sortit de casa a les 23h per arribar al far a les 2h del matí. El que no hem previst ha                     
sigut el vent, feia un vent d’uns 50 km/h. Ha estat impossible gravar-lo, quasi no               
podíem sortir del cotxe ni tancar la porta, però ha sigut tota una aventura. Ens hem                
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Localització Far de punta de s’Arenella 

Hora d’arribada 12 am 

Vent 28 km/h 

Llum Cel clar i estiuenc 
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quedat a dormir a dintre el cotxe per després l’endemà anar a entrevistar un              
pescador anomenat Toni Gotanegra. 
 

Sortida 11: 14 de juliol de 2020 

A les 6h del matí, quan preparaven les barques per sortir, en Toni ens ha explicat el                 
funcionament de tots els aparells del vaixell de pesca. He aprofitat per fer-li tres              
preguntes sobre els fars en referència a la navegació marítima.  
 
Sortida 12: 20 de juliol de 2020 

He anat al far de Cap de Creus acompanyat d’uns amics danesos. Finalment, cap a               
la mitjanit he pogut gravar l’òptica del far i l’increïble llum que desprèn. 
 

 

 
Imatge 24: Far de Cap de Creus 

Font: Mònica Martín 
 
Sortida 13: 21 de juliol de 2020 

Tornem a anar a Palamós. Avui tampoc he pogut gravar perquè els gavians             
tornaven a atacar el dron, els polls encara no volen sols.  
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Localització Far de Cap de Creus 

Hora d’arribada 0 am  

Vent 35 km/h 

Llum Nocturna 
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Sortida 14: 25 de juliol de 2020 

Hem tornat a Palamós per tercera vegada. Hem vist volar els polls dels gavians que               
s’identifiquen perquè tenen les plomes de color marró. Avui no hi ha hagut cap              
problema per enlairar el dron. Finalment, he pogut gravar els plans que tenia             
pensats.  
 

 

 
Imatge 25: Far de Palamós 

Font: Elaboració pròpia 
 
Sortida 15: 30 de juliol de 2020 

Ens hem desplaçat fins el Far de Cap de Tossa. He pogut fer una bona gravació, les                 
imatges han quedat peculiars, amb una llum més blanca, però tot i això han quedat               
espectaculars. 
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Localització Far de Palamós 

Hora d’arribada 8 am 

Vent 20 km/h 

Llum Cel clar i estiuenc 

Localització Far de Cap de Tossa 

Hora d’arribada 8 am 

Vent 12 km/h 

Llum Cel ennuvolat 



Superlet 
Documental: Els 8 fars de la Costa Brava                                    TDR  

 
 

 
Imatge 26: Far del Cap de Tossa 

Font: Elaboració pròpia 
 
Sortida 16: 13 d’agost de 2020 

Avui he entrevistat a l’únic faroner que encara resideix a dins d’un far de tot               
Catalunya, al far de Palamós. Li he fet una petita entrevista a l’Antonio Cebrián              
sobre el funcionament dels fars. 
 
Sortida 17: 29 d’agost de 2020 

La qualitat del so de l’entrevista d’en David Moré Aguirre podria ser millorable. He              
tornat a anar a Tossa de Mar per fer un doblatge. Finalment he desestimat aquesta               
opció perquè la veu no quedava natural i no sempre lligava amb la seqüència de les                
imatges. 

Sortida 18: 8 de setembre de 2020 

Avui he visitat en Joan Manuel Tajadura a Cadaqués per ensenyar-li el resultat de la               
seva entrevista i les imatges que he gravat fins ara. He aprofitat per demanar-li la               
signatura de la cessió dels drets d’imatge i veu. 
 
Després he anat al far de Cap de Creus per agafar diverses imatges; pla revelació,               
contrapicat, vol cap enrere, presa zenital, presa bloqueig de rumb… Hi havia una             
mica de calitja i no hi havia molta visibilitat. 
 

 
 

36 

Localització Far de Cap de Creus i Cadaqués 

Hora d’arribada 6 pm 

Vent 25 km/h 

Llum Cel ennuvolat 
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Imatge 27: Far de Cap de Creus 

Font: Elaboració pròpia 
 
Sortida 19: 21 de setembre del 2020 

Segon desplaçament a les Illes Medes, aquest cop ja disposo del permís. Hi havia              
centenars de gavians sobrevolant l’Illa, la qual cosa em feia patir donada            
l’experiència prèvia al far de Palamós. No obstant això, he fet un pla de vol: tractava                
de pujar a una altura superior a la ubicació dels gavians i mantenir una distància               
prudencial. En dues ocasions els gavians s’han esvalotat i en una quasi toquen el              
dron. A l’hora d’aterrar el dron he tingut alguna dificultat, ja que hi havia mar de fons                 
i la barca es movia molt.  
 

 

 
Imatge 28: Far de les Illes Medes 

Font: Elaboració pròpia 
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Localització Far de les Illes Medes 

Hora d’arribada 9 am 

Vent 10 km/h 

Llum Cel ennuvolat 
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2.2- ENTREVISTES 
Aquesta es la relació de les persones entrevistades que han col·laborat amb el             
documental. El guió de de les entrevistes es pot trobar a l’Annex 5 Entrevistes. 
 

Antonio Cebrian - Autoritat portuària del Far de Palamós 
 
David Moré Aguirre - Arxiver de Tossa de Mar  
 
José María Serrano - Autoritat portuària 
 
Juan Manuel Tajadura - Arxiu privat a Cadaqués 
 
Toni Gotanegre - Pescador de Roses 

 

2.3- POSTPRODUCCIÓ 

2.3.1- Muntatge i edició 
Un cop s’han filmat tots els fars de la Costa Brava, s’han de començar a editar les                 
imatges i fer el muntatge. Com s’ha comentat anteriorment, per fer el documental             
s’utilitzarà el programa professional d’edició de vídeo Final Cut Pro X. Aquest            
programa presenta una certa complexitat a l’hora d’utilitzar-lo i es requereix           
entendre la dinàmica del programari d’Apple. 
 
En termes generals, l’ordre de la seqüència de muntatge és el següent: 
 
1- Es descarreguen les imatges del dron a l‘ordinador. 
2- S'ordenen les imatges per fars i es seleccionen i retallen les imatges més              
espectaculars o adients. 
3- Es tria una música adient per les imatges escollides sense copyrights. 
4- Es comença a fer el muntatge de les imatges (fer combinació de plans) amb               
relació a la música. 
5- Un cop s’ha acabat de fer el muntatge del far, cal continuar el procés d’edició                
retocant enfocaments, color de les imatges, so, títols, subtítols...  
 
Tot aquest procés s’ha de realitzar a cada far. Quan s’hagi acabat el procediment              
s’han d’afegir els crèdits i acabar de polir aspectes no desitjats.  
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2.3.2- So i música 
Les entrevistes del documental s’han gravat amb un telèfon mòbil IPhone 11,            
d’Apple. 
 
S’han escollit diverses músiques sense copyright a la biblioteca d’audios de           
Youtube. La música és molt important perquè és la que dóna personalitat al             
documental.  
 
S’adjunta la música utilitzada amb l’ordre que s’ha seguit en el documental. La             
música ha estat extreta de Youtube music library: 
 

Far de s’Arenella - Missing 
Far de Cap de Creus - Far Apart  
Far de Cala Nans - Soul Searching 
Far de Roses - Regrets 
Far de les Illes Medes - Book the Rental Wit it 
Far de Sant Sebastià - Much Higher 
Far de Palamós - Stars and Constellations  
Far de Tossa de Mar - Unavailable 
Crèdits - Orange Smile 

 

2.3.3- Promoció i xarxes socials 
Per tal de promocionar el documental està previst fer un acte l’1 de Juliol del 2021,                
dia Mundial de les Ajudes a la Navegació Marítima. S’adjunta la trobada del 2019:  
El far de Tossa participa en el Dia Mundial de les Ajudes a la Navegació Marítima. 
 
També s’ha realitzat un vídeo curt en format tràiler, que s’ha penjat a les xarxes               
socials (Youtube i AirVuz) per tal de promocionar el documental. Del vídeo            
promocional també se n’ha fet difusió a l’instagram de l’autor d’aquest treball i a un               
instagram creat especificament per tots els vídeos que s’han anat fent amb el dron              
des de que es va adquirir. 
Enllaç al AirVuz 
Enllaç al Youtube  
Instagram:  
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https://studio.youtube.com/channel/UCAAbP1y5WMN2DlXOAdNmf6w/music?utm_campaign=upgrade&utm_medium=redirect&utm_source=%2Faudiolibrary%2Fmusic
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Imatge 29: Promo a Youtube 

Font: Elaboració pròpia 
 

2.4- DESPESES 

2.4.1- Recursos humans 
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Treball personal de gravació amb el dron, entrevistes, edició         
d’imatges, so i música 

Autor 

 Tutora 

 Tutora de camp 

David Moré Arxiver de Tossa de Mar  

José María Serrano Autoritat portuària 

Juan Manuel Tajadura  Modelista Naval i arxiu 
privat  

Toni Gotanegre Pescador de Roses 

Antonio Cebrian Autoritat portuària 

Joan Martinez  Editor TV3 

Tyler Franta Editor cinematogràfic 
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Taula 2: Recursos humans 
Font: Elaboració pròpia 

2.4.2- Recursos materials 
Estimació de les despeses econòmiques que s’han destinat a l’elaboració del documental. 
 

Taula 3: Recursos materials 
Font: Elaboració pròpia 
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Dennis Manion Linguistic Advisor 

 Mare (suport logístic) 

 Pare (suport logístic) 

Joan Figueres Ex alcalde de Cadaqués 

Marga Pérez Secretària far de Tossa de 
Mar 

Lili Pareta Suport logístic 

Judith Plaja Suport logístic 

Cesc Corominas Millor amic 

Dron (Mavic Air) 800€ 

Ordinador Mac Book Pro (Propietat de la família) 2800€ 

Programa Edició  (Final Cut Pro X) 0€ (Versió gratuïta durant 3 
mesos) 

Telèfon mòbil (Propietat) 200€ 

Trasllats per les gravacions: benzina (promig de 2,4 viatges per far)           
+ altres desplaçaments 

480€ 

Drets d’autor 18,60€ 

Total 4298,6€ 
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3- RESULTATS 
El resultat d’aquest treball de recerca consisteix amb un producte final: el            
documental audiovisual. A continuació, s'adjunten els enllaços de la promoció, del           
documental dels 8 fars de la Costa Brava i de les versions subtitulades en català i en                 
anglès (veure Annex 6: Subtítols). 
 
Promo Documental  

 
 
Documental dels 8 fars de la Costa Brava 

 
 
Documental dels 8 fars de la Costa Brava (subtitulat en català) 

 
 
Documental dels 8 fars de la Costa Brava (subtitulat en anglès) 
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https://drive.google.com/file/d/10WhXoOUnxEQoVHJOXHGjEKO7xg5IvomW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VQ5d7Hv9iWDXcXfhnO8DO1BGBWMxCEXq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RWCx8TR1u2kbPSy6CQ_-pK1ATpA2xT0D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13fmaCIaUQL0Sqdk5EhnrJkCP0R4L0Ir3/view?usp=sharing
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4- CONCLUSIONS 

A nivell de reflexió general, penso que s’han assolit cadascun dels objectius            
plantejats a l’inici d’aquest treball. 

- Pel que fa a l’objectiu principal, s’ha creat un documental que tracta sobre els              
8 fars de la Costa Brava amb una durada de 16:47 minuts; s’ha editat una               
versió subtitulada en català i una altra en anglès. La idea inicial de com              
abordar la temàtica s’ha anat perfilant a mesura que s’ha desenvolupat el            
projecte, per l’aparició de persones molt interessants relacionades amb els          
fars, que han anat aportant coneixements i donant un valor afegit al            
documental. Aquesta idea ha migrat de considerar només imatges i música           
vinculades de forma harmoniosa, a introduir les explicacions i les veus dels            
entrevistats. Per tant, tot i existir un guió inicial senzill amb un fil conductor, a               
mesura que ha avançat el documental s’han produït canvis que li han anat             
donant forma. Quan es contempla el conjunt de tota la història, el producte             
final no ha acabat sent totalment igual que el de la idea inicial, sinó que ha                
estat un documental viu, obert a la improvisació i a la intuïció. En tot moment               
s’ha pensat en quin podia ser el millor final per tancar el documental. 

- Per aconseguir fer-ne difusió pública, el 23 d’agost del 2020 es va publicar el              
vídeo promocional del documental, a les xarxes socials com Youtube,          
Instagram i AirVuz, una pàgina especialitzada amb vídeos de drons, amb molt            
bona rebuda. En el moment actual ha arribat a més de 2000 visualitzacions             
amb valoracions satisfactòries i cap crítica negativa. Si la covid 19 ho permet,             
està previst que el documental es pugui presentar a la segona jornada del dia              
Mundial de les Ajudes a la Navegació Marítima a Tossa de Mar, organitzat             
per David Moré Aguirre, arxiver de Tossa de Mar, el mes de Juliol del 2021.               
El vídeo promocional m’ha donat l’oportunitat de col·laborar en la filmació           
d’un vídeo de Nadal per, dos anuncis publicitaris per una empresa emergent i             
la creació d’un vídeo d’escalada. 

- En relació amb el tercer objectiu, penso que s’ha aconseguit una aproximació            
al coneixement del conjunt històric dels 8 fars de la Costa Brava, la seva              
localització, la seva història i les seves característiques principals. Aquest          
document gràfic pot contribuir a difondre i donar a conèixer aquest patrimoni            
entre la població, donant-li la importància merescuda per una futura protecció. 

- Pilotar un dron requereix pràctica i certes habilitats. S’han viscut situacions no            
sempre fàcils i ha calgut adaptar-se en tot moment, a les condicions            
climàtiques, sobretot al vent i a la llum; al risc de fer-lo volar sobre el mar i en                  
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zones amb interferències que en una ocasió van provocar la pèrdua del dron i              
tot el desplegament posterior per a la seva recuperació; i a saber esperar el              
moment idoni perquè el dron no fos atacat pels gavians que protegien els             
seus polls. Ha calgut aprendre a gestionar la tramitació dels permisos per            
pilotar un dron en zones protegides com el Parc Natural de Cap de Creus i               
les Illes Medes. Situacions que van crear frustració i inclús arribar a pensar             
que el treball s’havia acabat en aquell moment i no podria continuar, que no              
hi havia projecte! En contrapartida, tot aquest procés m’ha permès millorar la            
tècnica en la presa d’imatges i els coneixements necessaris per pilotar el            
dron. 

- Sobre les entrevistes, ha estat molt enriquidor conèixer i col·laborar amb           
persones tan interessants, unes han anat portant a les altres. Per poder            
encarar-les s’ha requerit una tasca de documentació prèvia sobre els fars. A            
l’hora d’editar no sempre ha estat fàcil discernir entre quins diàlegs escollir i             
quins rebutjar perquè el discurs seguís una lògica, però s’ha deixat, com s’ha             
apuntat anteriorment, marge a la improvisació. La qualitat del so en alguna            
entrevista podria ser millorable, això es deu al fet que no es va utilitzar un               
micròfon professional i el fet d’haver estat gravat en un entorn natural i no              
d’estudi fa que la qualitat no hagi estat la desitjada. De cara a properes              
filmacions caldrà tenir en compte aquest aspecte. En tot moment, s’han           
considerat els drets d'imatge i so dels entrevistats. La reflexió final ha estat             
que tot i tenir preparat un guió, cal tenir un grau d’expertesa per fer unes               
bones entrevistes, improvisant les preguntes en funció de les respostes que           
es donin. 

- S’ha hagut d’aprendre el maneig d’un programa d’edició de vídeos a nivell            
professional, com el Final Cut Pro X, totalment desconegut, perquè fins           
aquest moment només havia treballat amb el programa iMovie.         
L'aprenentatge s’ha basat en l’assaig-error, preguntar i entrar en contacte          
amb experts dels qui se’n tenia referències, però que no coneixia           
personalment i moltes hores de treball. També han sorgit molts dubtes de            
quines imatges seleccionar i quines no, el seu ordre cronològic, de com            
millorar la qualitat de les imatges, de com fer les transicions, de com millorar              
les reverberacions del so que no sempre ha tingut la millor qualitat, de quina              
era la música que expressava millor el sentir del documental, de superar els             
entrebancs pel col·lapse de l’ordinador a causa de la gran quantitat d’imatges            
amb resolució 4K. La lliçó apresa és que hi ha moments que cal la presa de                
decisions arriscades en les quals confiem. Treballar amb una versió gratuïta           
durant 3 mesos del programa, ha estat una limitació a l’hora de disposar de              
més temps en la creació del documental.  
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Finalment, estic molt satisfet d’haver escollit aquest projecte de recerca que m’ha            
permès gaudir-lo molt i alhora patir-lo, perquè ha requerit un alt grau de treball i               
exigència. 

Des de petit sempre he estat un “belluguet” i la prioritat era fer un treball               
eminentment pràctic, a partir dels meus interessos i habilitats. Ha estat un projecte             
molt vivencial de l’estil “aprendre fent”, aprendre dels errors i dels problemes que             
han anat sorgint en el seu decurs. No sempre ha estat fàcil tolerar la crítica               
constructiva i la frustració. 

Es pot dir que he après quins són els passos a seguir en la creació d’un documental                 
a nivell “amateur” i aquest treball pot servir a d’altres, que es plantegin fer el mateix. 

Es vol agrair a totes aquelles persones que han col·laborat de forma desinteressada             
i amb molt bona predisposició, perquè aquest projecte de recerca fos possible. 

També agrair a aquelles persones properes que m’han donat suport, tant en els             
moments bons com en els moments crítics. 
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