
 
   
 
 

Expedició de Magalhães-Elcano 

 

El veler Íbero III amarra a Barcelona per 

explicar la primera volta al món amb un 

prisma pedagògic 
 

 En el marc del cinquè centenari de l’expedició de Magalhães-

Elcano, la Fundació ”la Caixa” impulsa visites de divulgació 

històrica a bord del veler Íbero III, des d’una perspectiva 

pedagògica i posant l’accent en els valors de la vida al mar. 

 

 El veler (Jongert 20DS 1980) estarà amarrat a Barcelona del 5 al 9 

d’octubre, i acabarà aquí el seu viatge després del passar per 

Sanlúcar de Barrameda, Sevilla, Lisboa i València. 

 

 Les visites, enfocades a un públic escolar, tenen un doble objectiu: 

aprofundir en l’aventura de la primera volta al món i posar en relleu 

els valors de la navegació, aplicables a qualsevol altre àmbit. 

 

Barcelona, 6 d’octubre de 2020.- Cinc naus, 240 navegants i un sol objectiu: 

arribar a les Moluques, unes illes riques en espècies que en aquells moments 

es comerciaven a preu d’or. La coneguda com a expedició de Magalhães-

Elcano va sortir de Sevilla l’agost del 1519 sense saber que marcaria una fita 

en la història en descobrir l’estret de Magallanes, creuar l’oceà Pacífic i 

completar la primera volta al món. En el marc del cinquè centenari d’aquest 

esdeveniment, la Fundació ”la Caixa”, a través del programa EduCaixa, impulsa 

visites de contingut històric a bord del veler Íbero III (Jongert 20DS 1980), des 

d’una perspectiva pedagògica. 

 

Després de passar per Sanlúcar de Barrameda, Sevilla, Lisboa i València, el 

veler ha recalat al port del Fòrum de Barcelona, on estarà amarrat fins al 9 

d’octubre, amb la finalitat d’oferir visites pedagògiques a joves de segon cicle 

de primària i de secundària, amb un màxim de 15 alumnes per torn, seguint les 

indicacions sanitàries per a la pandèmia. Es calcula que en les activitats que es 

portaran a terme a les cinc escales hi participaran més de 3.000 alumnes. 

 

L’acció divulgativa itinerant, comissariada per l’historiador i periodista Ramón 

Jiménez Fraile, té com a objectiu aproximar l’expedició al públic escolar amb 

una doble missió: d’una banda, mostrar les tècniques nàutiques del segle XVI i 



 
   
 

aprofundir en l’aventura d’explorar el món, i d’altra banda, posar en relleu els 

valors de la navegació, aplicables a qualsevol altre àmbit: lideratge, treball en 

equip, cooperació i responsabilitat, a més del respecte cap als companys i la 

predisposició a ajudar davant de qualsevol circumstància. D’aquesta manera, 

els monitors utilitzaran material educatiu per explicar als alumnes el context 

històric en el qual va tenir lloc l’expedició, la ruta que va cobrir i les causes que 

la van motivar. 

 

Xavier Bertolín, director de l’Àrea d’Acció Comercial i Educativa de la Fundació 

”la Caixa”, en la presentació d’aquesta iniciativa pedagògica ha afirmat: «Es 

tracta d’una oportunitat única per repassar la transcendència histèrica d’una de 

les aventures més apassionants de la humanitat». 

 

La història que va canviar el món 

 

Capitanejada pel navegant portuguès Fernando de Magalhães, l’expedició volia 

obrir una nova ruta per arribar a «l’Especieria» navegant cap a occident, tot 

respectant el tractat de Tordesillas a través del qual Portugal i Espanya 

s’havien repartit el món en dos hemisferis. A més de 139 espanyols, formaven 

part de l’expedició 31 portuguesos, 26 italians, 19 francesos, 9 grecs, 5 

flamencs, 4 alemanys, 2 irlandesos i 1 anglès. 

 

Havent protagonitzat la primera travessia de l’oceà Pacífic, Magalhães va morir 

en el transcurs d’un combat amb natius a les Filipines. Després d’arribar s 

l’arxipèlag de les Moluques, el basc Juan Sebastián Elcano va capitanejar la 

nau, que va tornar a Sanlúcar de Barrameda tres anys després de la seva 

marxa, havent fet la primera volta al món. 

 

Segons ha explicat el comissari de l’acció divulgativa, Ramón Jiménez Fraile, 

«les tècniques de l’època no van permetre demostrar de manera inequívoca 

que les Moluques eren a l’hemisferi espanyol (de fet, no era així), però 

l’emperador Carles V se’n va adjudicar l’assoliment davant dels portuguesos. 

La venda de les espècies portades de les Moluques per Elcano va permetre 

sufragar-ne l’expedició, en el finançament de la qual va tenir un paper important 

el comerciant d’origen burgalès Cristóbal de Haro». 

 

L’expedició de Magalhães-Elcano va experimentar la rodonesa de la Terra i va 

ser la primera a comprovar la immensitat de l’oceà Pacífic, que cobreix a 

l’entorn d’un terç del planeta. Gràcies a aquesta expedició, la humanitat va tenir 

una visió correcta de la Terra, i es va posar en marxa el procés econòmic i 

cultural de la globalització. 

 

EduCaixa, cap a l’educació del segle XXI 



 
   
 

 

EduCaixa engloba tota l’oferta educativa de la Fundació ”la Caixa” i impulsa la 

seva transformació amb la finalitat de respondre a les necessitats de la societat 

del segle XXI. Les línies d’actuació d’EduCaixa se centren en el 

desenvolupament competencial de l’alumnat, el desenvolupament professional 

docent, i la generació i la transferència d’evidències educatives, posant a 

disposició de la comunitat educativa diferents recursos, activitats i programes. 

 

D’aquesta manera, ofereix a tots els docents recursos en línia i programes 

educatius sobre diferents àrees temàtiques. A través dels seus centres 

CaixaForum i CosmoCaixa, promou més de 15.000 tallers i activitats. El 2019, 

va arribar a 2,5 milions d’alumnes i més de 8.000 escoles d’Espanya. 

 

 
Més informació: 

 

Departament de Comunicació de la Fundació ”la Caixa”   

Paula Baldrich: 690 386 536 / pbaldrich@fundaciolacaixa.org  

https://premsa.lacaixa.org/ 
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