
VOCABULARI BÀSIC DEL REM 

Llagut (llaüt o muleta): Bot de banc fix amb timoner, propulsat per sis o vuit 
remers de punta, amb el qual es disputen curses de rem, generalment en mar 
oberta.

Batel: Bot de banc fix propulsat per quatre remers de punta i un timoner, amb 
el qual es disputen curses de rem.

Banc fix: Modalitat de rem que es practica en bots de banc fix.

Banc mòbil: Modalitat de rem que es practica amb esquif o altres outriggers.

Bot (bot de rem o embarcació de rem): Bot construït amb fusta d'alta qualitat, 
fibra de carboni o fibra de vidre, d'eslora i pes variable segons la modalitat, que 
es propulsa per mitjà d'uns rems recolzats a l'embarcació.

Bot de banc fix: Bot en què el banc del remer consisteix en un tauló que va de 
banda a banda de l'embarcació.

Bot de banc mòbil: Bot en què el banc del remer consisteix en un carro que 
llisca sobre unes guies durant l'estropada.

Bot de couple: Bot en què cada remer porta dos rems.

Bot de punta: Bot en què cada remer porta un sol rem.

Boia: Peça flotant fondejada que els navegants utilitzen com a senyal o com a 
lloc d'amarrada.

GENERAL
Proa: Part anterior del buc d'una embarcació.

Popa: Part posterior del buc d'una embarcació.

Babord: Costat esquerre d'una embarcació, mirant de popa a proa.

Estribord: Costat dret d'una embarcació, mirant de popa a proa.



PARTS DEL LLAGUT
Rem: Instrument de fusta o fibra sintètica constituït per un galló, una canya i 
una o dues pales, que serveix per a propulsar un bot.

Puny (o maneta): Extrem cilíndric i prim d'un rem, per on hom el 
subjecta per a vogar. [GDLC]

Galló (o guió): Part del rem, de secció quadrada i més gruixuda que la 
canya, que hi ha a continuació del puny o maneta. [GDLC]

Canya: Part d'un rem compresa entre el galló i la pala. [GDLC]

Pala: Extrem ample del rem que s'introdueix dins de l'aigua per a remar. 
Nota: La pala del rem de couple té una amplada de 15 a 20 cm, i la del rem de punta 
de 22 a 30 cm. [GDLC]

Topall: Peça del rem en forma d'anella que envolta l'estropera i serveix 
per a evitar el desplaçament del rem cap enfora, subjectar-lo a l
'escalemera i donar-li la pressió adequada. 

Escalemera: Peça rectangular de fusta on va fixat l'escàlem i que també 
serveix per evitar el desgast de la regala. (AMM)

Escàlem: Cilindre petit de fusta o metàl·lic que, fixat a l'escalemera, serveix per 
recolzar-hi el rem. (AMM)

Estrop: Anella petita de corda que serveix per lligar el rem a l'escàlem perquè 
no caigui a l'aigua si es deixa anar. (AMM)

Estropera: Peça de plàstic col·locada a la canya del rem, en contacte amb 
l'escalemera, per on la força del rem es transmet al bot.

Regala (orla): Part superior de la borda d'una embarcació, consistent en una 
peça de fusta o plàstic. (AMM)

Orla: Part del costat d'una embarcació que sobresurt del pla de la coberta, tot 
fent barana. [GCDL]

Bancada: Tauló col·locat de babord a estribord en una embarcació petita, que 
serveix de seient.

Pedalina: Conjunt constituït per un parell de sabatilles fixades a una fusta 
d'inclinació regulable i amb desplaçament horitzontal, on el remer recolza els 
peus per donar-se impuls quan rema.

Arjau (canya): Barra de ferro o fusta encaixada a l'eix del timó, que serveix per 
a moure'l.

Quilla: Peça longitudinal disposada de proa a popa a la part inferior d'un buc.



PERSONES
Timoner, timonera: Tripulant encarregat de maniobrar el timó.

Timoner, timonera a popa: Timoner que va assegut a popa, de cara a la 
marxa del bot.

Vogador, vogadora: Esportista que practica el rem.

Marca: Remer situat més a popa, visible per la resta de remers, que 
s'encarrega de donar la voga. 

Marca d'estribord: Marca del rem en punta de voga per la banda d'estribord.

Marca de babord: del rem en punta de voga per la banda de babord.

Tripulació: Persona o grup de persones a bord que governen una embarcació.

Braç exterior: Braç del remer de punta que és més lluny de l'escalemera, amb 
el qual estira el rem.

Braç interior: Braç del remer de punta que és més a prop de l'escalemera, 
amb el qual domina el rem.

ACCIONS
Vogar (remar): Moure el rem o els rems per fer avançar un bot en l'aigua. 

Voga: freqüència de palades

Palada o estropada: Cadascun dels moviments cíclics d'un rem dins i fora de 
l'aigua.

Ciar: acció contrària a la de vogar

Ciavoga: Girada d'un bot dins el menor espai possible, que s'aconsegueix ciant 
per babord i remant per estribord.

Repalejar: Fer un moviment giratori del rem sobre el seu eix fins a deixar la 
pala plana, que es fa en el moment de la sortida per evitar, durant la 
recuperació, que la pala topi amb les marques d'aigua deixades pels companys 
de proa.

Longitud d’estropada: Distància que recorre la pala dins l'aigua, des de l'atac 
fins a la sortida.

Virar: Girar, una embarcació, canviant la direcció de la navegació.



COMPETICIÓ
Regata: Manifestació esportiva consistent en la realització d'una o diverses 
proves, distribuïdes en sèries, que es disputen en diferents modalitats de bots i 
amb els remers agrupats en categories segons el sexe, l'edat i el pes.

Camp de regata: Zona d'aigua de l'àrea de competició on es desenvolupa una 
regata.

Jurat de regata: Conjunt de jutges que controlen una regata, encarregats de 
rebre les reclamacions de les tripulacions, signar els resultats i decidir sobre les 
incidències d'una regata ( jutge de sortida, d’arribada i de virada).

Starter: Jutge situat a la torre de sortida, encarregat de confirmar que els bots 
vagin arribant als pontons de sortida i que les tripulacions estiguin preparades, 
de donar les ordres de sortida i assenyalar l'inici de la cursa aixecant una 
bandera vermella amb una aspa blanca.
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