
LA RUTA PATRIMONIAL DEL PORT DE TARRAGONA

24. FAR DE LA BANYA  
Foto 40

LA RUTA PATRIMONIAL DEL PORT DE TARRAGONA

24. FAR DE LA BANYA  

Descripció:

Torre de ferro lleugerament cònica amb llanterna poligonal 
interior i cúpula de coure. La plataforma o planta habitable 
està formada per tres triangles equilàters que distribueixen 
l’espai per a l’entrada, el magatzem, la cuina, el menjador 
i els dos dormitoris. A l’exterior hi ha un balcó perimetral. 
Enginyer: Lucio del Valle.

Data: 1864

Història: El far de la Banya, el de Buda i el del Fangar eren els tres 
punts d’orientació fonamentals en un lloc de difícil navegació a 
la zona del Delta de l’Ebre. El far de la Banya estava ubicat a la 
punta del mateix nom. 

Entrà en funcionament per primer cop el dia 1 de novembre de 
1864, i l•luminat amb una llàntia d’oli d’oliva i a càrrec de dos 
torrers.

Els set puntals inferiors de 4,50 m d’alçada suporten una 
plataforma hexagonal on descansa la torre de 12,20 m, coronada 
per una llanterna de 3,50 m d’alçada i 2,50 m de diàmetre.

L’òptica, de tercer ordre i tres zones, era de la casa Chance i 
va ser construïda l’any 1861 amb un abast de 13 milles que 
proporcionava una llum blanca fixa.

El 1883 disposava ja d’una làmpada Maris de dos bles i, anys 
després, s’emprava gas acetilè. Aquest sistema va ser substituït 
l’any 1929 per una instal•lació Dalen dotada de vàlvula solar. 

El jul iol de 1943 el far de la Banya restà agregat al servei del far 
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de Sant Carles de la Ràpita. L’any 1975 deixà de funcionar i en 
substitució es va construir una torre de formigó. 

El 1984 es va desmuntar i traslladar al port de Tarragona, on 
s’instal•là a l’extrem del dic de Llevant i es procedí a la seva 
rehabil itació contribuint a la preservació de l’únic dels tres fars 
metàl•l ics de l’Ebre que actualment es pot veure. La Comissió de 
Fars acordà que es mantingués en servei i s’i l•luminà després de 
la seva restauració el 16 d’agost de 1990.

Des de l’any 2003 és el Museu de Fars, una extensió del Museu 
del Port de Tarragona, s’hi exhibeix una col•lecció de senyals 
marítims a l’antic habitatge del torrer amb l’objectiu de donar a 
conèixer la història de les ajudes a la navegació, en general, i dels 
fars de la demarcació de Tarragona, en particular. S’hi duen a 
terme activitats didàctiques i de divulgació per a tots els públics. 

Foto 40. Far de la punta de la Banya de tercer ordre. Fou traslladat al port de Tarragona 
i instal•lat a l’extrem del dic de Llevant el 1984. (APT. J. Martínez Sánchez, 1864)
Foto 41. Interior del Museu de fars extensió del Museu del Port de Tarragona. (MPT. 
Mercè Toldrà, 2013)
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