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Activitat	  7.	  Llegiu	  i	  comenteu	  els	  diferents	  tipus	  de	  pesca	  i	  a	  la	  taula	  ordeneu-‐los	  de	  l’1	  al	  7,	  
essent	  7	  el	  que	  produeix	  un	  major	  impacte	  sobre	  al	  mar	  i	  1	  el	  que	  menys.	  
	  
El	  bou	  és	  una	  xarxa	  que	  pesca	  arrossegant	  pel	  fons	  marí.	  És	  una	  barca	  la	  que	  estira	  la	  xarxa	  que	  
està	  enfonsada	  sota	  l’aigua.	  Aquesta	  xarxa	  arrossega	  tot	  el	  que	  hi	  ha	  al	  seu	  pas,	  fins	  i	  tot,	  al	  
fons	  marí.	  
Es	  capturen	  molts	  peixos	  diferents	  depenent	  de	  la	  fondària	  i	  el	  tipus	  de	  fons	  per	  on	  s’arrossega	  
la	  xarxa.	  Entre	  les	  més	  habituals	  hi	  trobem:	  maire,	  bròtola,	  lluç,	  rap,	  congre,	  pixota	  vermella,	  
palaia,	  gamba,	  escamarlà,	  pop	  i	  un	  llarg	  etcètera.	  

	  
Veure	  vídeo:	  
http://www14.gencat.cat/gencat_video/AppJava/detall.do?id=267215513122710	  	  

El	  	  palangre	  és	  una	  tècnica	  de	  pesca	  que	  fa	  servir	  hams	  amb	  esquer.	  És	  important	  aconseguir	  
un	  bon	  esquer	  per	  atreure	  els	  peixos	  que	  es	  volen	  pescar.	  Cada	  ham	  pesca	  un	  peix,	  i	  el	  vaixell	  
porta	  una	  corda	  amb	  diversos	  hams	  que	  es	  deixen	  surant	  al	  mar.	  Normalment,	  per	  al	  lluç,	  
l’esquer	  acostuma	  a	  ésser	  sardina.	  Amb	  el	  palangre	  es	  pot	  pescar	  a	  tot	  arreu,	  tant	  en	  fons	  de	  
sorra	  com	  de	  roca,	  en	  un	  alguer	  o	  en	  fons	  de	  fang.	  Les	  espècies	  que	  es	  capturen	  amb	  aquest	  
art	  són	  molt	  diverses,	  depenen	  bàsicament	  de	  l’esquer	  i	  de	  la	  mida	  de	  l’ham.	  Les	  més	  
comercials	  són:	  lluç,	  congre	  i	  llobarro.	  

	  

Veure	  vídeo:	  
http://www14.gencat.cat/gencat_video/AppJava/detall.do?id=735575513122710	  	  

La	  pesca	  amb	  rastell	  de	  cadenes	  s’utilitza	  per	  pescar	  cargols	  de	  mar	  i	  altre	  marisc.	  Les	  barques	  
no	  poden	  sortir	  abans	  de	  les	  set	  del	  matí.	  Un	  cop	  arribats	  al	  lloc	  triat,	  la	  tripulació	  llença	  el	  
rastell	  per	  la	  borda	  i	  baixa	  fins	  el	  fons	  ràpidament	  gràcies	  al	  seu	  pes.	  Llavors	  a	  barca	  va	  
avançant	  fent	  que	  s’arrossegui	  el	  rastell.	  Els	  cargols	  han	  de	  passar	  pel	  sedàs	  per	  tal	  de	  
confirmar	  que	  tenen	  les	  dimensions	  correctes	  estipulades	  per	  la	  legislació.	  En	  cas	  contrari	  es	  
retornen	  al	  mar.	  El	  vaixell	  no	  pot	  donar	  més	  de	  4	  passades	  per	  recollir	  el	  marisc.	  Durant	  la	  
tornada,	  es	  fa	  la	  darrera	  tria	  de	  la	  captura,	  es	  torna	  a	  rentar	  i	  s’estiba	  fins	  al	  moment	  de	  
portar-‐lo	  a	  la	  subhasta.	  Abans	  de	  les	  3	  de	  la	  tarda	  les	  barques	  han	  d’estar	  amarrades	  al	  port,	  
altrament	  poden	  ésser	  penalitzades	  per	  incompliment	  de	  l’horari	  establert.	  
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El	  pescador	  de	  tremall	  acostuma	  a	  sortir	  a	  pescar	  les	  peces	  cap	  a	  la	  tarda.	  Un	  tremall	  és	  el	  que	  
també	  se’n	  diu	  xarxa.	  El	  tremall	  es	  deixa	  a	  l’aigua	  amb	  uns	  pesos	  per	  la	  part	  inferior	  i	  uns	  suros	  
per	  la	  superior	  de	  manera	  que	  queda	  dreta	  a	  l’aigua.	  El	  pescador	  torna	  a	  port	  havent	  deixat	  la	  
xarxa	  a	  l’aigua	  i	  normalment	  l’endemà,	  a	  trenc	  d’alba,	  hi	  tornarà	  per	  llevar	  la	  xarxa.	  A	  mesura	  
que	  el	  van	  traient	  de	  l’aigua,	  el	  tremall	  s’apila	  damunt	  la	  barca,	  deixant	  a	  banda	  els	  trossos	  de	  
xarxa	  on	  hi	  ha	  quedat	  peix	  emmallat	  per	  desemmallar-‐lo	  després,	  ja	  al	  port	  o	  tornant	  a	  terra.	  

	  

La	  pesca	  amb	  l’art	  d’encerclament	  comença	  de	  nit,	  entre	  les	  deu	  i	  les	  dotze,	  i	  rarament	  acaba	  
més	  tard	  de	  les	  nou	  del	  matí.	  Del	  port	  surt	  una	  barca	  amb	  un	  o	  dos	  bots	  que	  fan	  llum.	  El	  patró	  
va	  observant	  el	  sonar	  i	  la	  sonda	  fins	  que	  hi	  detecta	  una	  mola	  de	  peix.	  Normalment,	  mentre	  el	  
patró	  va	  a	  la	  recerca	  del	  peix,	  els	  mariners	  aprofiten	  per	  dormir.	  Quan	  el	  patró	  considera	  que	  
ha	  trobat	  la	  mola	  de	  peix	  que	  cercava,	  es	  deslliga	  el	  bot	  de	  llum	  i	  se’l	  deixa	  a	  la	  deriva.	  
Aleshores,	  els	  mariners	  d’aquest	  bot	  encenen	  els	  llums	  per	  atreure	  el	  peix,	  que	  pugi	  a	  la	  
superfície	  i,	  sobretot,	  que	  perdi	  contacte	  amb	  el	  fons	  marí;	  altrament,	  podria	  fugir	  per	  sota	  la	  
xarxa.	  S’encerclen	  les	  moles	  amb	  la	  xarxa	  i	  es	  retira	  el	  peix	  de	  l’aigua.	  
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Veure	  vídeo:	  
http://www14.gencat.cat/gencat_video/AppJava/detall.do?id=892385513122710	  	  

La	  pesca	  amb	  nanses	  és	  un	  parany	  que	  atreu	  els	  peixos,	  que	  després	  hi	  queden	  atrapats	  a	  
l’interior.	  La	  forma	  més	  comuna	  d’una	  nansa	  és	  troncocònica	  i	  la	  paret	  s’estreny	  per	  un	  extrem	  
per	  formar	  la	  boca.	  

	  

Veure	  vídeo:	  
http://www14.gencat.cat/gencat_video/AppJava/detall.do?id=002055513122710	  	  

El	  marisc	  es	  pesca	  amb	  gàbies	  de	  marisqueig.	  Per	  la	  proa	  es	  llancen	  quatre	  gàbies,	  dues	  per	  
cada	  banda	  de	  la	  barca.	  Cada	  gàbia	  va	  lligada	  de	  manera	  independent	  a	  un	  cap	  o	  a	  un	  cable	  
perquè	  no	  es	  perdin.	  Les	  gàbies	  es	  claven	  al	  fons	  marí	  i	  en	  recollir-‐les	  s’arrosseguen	  i	  remenen	  
el	  fons	  per	  pescar	  el	  marisc	  que	  està	  enterrat.	  

	  

Art	  de	  pesca	   Bou	   Palangre	   Rastell	   Tremall	   Encerclament	   Nanses	   Gàbies	  

Puntuació	  del	  1	  al	  7	   	   	   	   	   	   	   	  

	  

Activitat	  8.	  Us	  explicarem	  què	  li	  passa	  a	  alguns	  dels	  peixos	  d’en	  Neptú	  que	  estan	  tenint	  
problemes.	  Per	  descobrir	  els	  noms,	  feu	  un	  penjat	  a	  la	  pissarra	  i	  tot	  seguit	  escolteu	  els	  
problemes	  de	  cada	  peix.	  


