
És dimarts al migdia i al port
pesquerdeRoseshibufaunatra-
muntanadepor.Fafred.Ungrup
d’alumnes de tercer de primària
delCentreEscolarEmpordàbai-
xende l’autobúsambles jaquetes
amigcordar.Estancontents.Vé-
nenavisitarelportpesquer, aco-
nèixer demés a prop la feina que
fan els pescadors rosincs i ho fa-
rande lamàde la guia oficialRo-
serRaluy,membredel’equipd’E-
duc’Art,empresaquegestiona les
visites a aquest espai.

La visita hauria de durar prop
d’una hora i mitja, però els nens
hanarribatunxic tard icalapres-
sar el pas. La primera parada es
fadavantd’unesbarquesdepeti-
tes dimensions que els serveixen
per introduir-los en la pesca
d’arts menors. Els nens desco-
breixenquesónbarquesquecon-
dueixen entre dues i tres perso-
nes iquepesquentallarines ipet-
xinesque“viuena lasorra”, avan-
cen els nens. Raluy els hi mostra
també uns dibuixos de barques
quepesquensardina. “Portenuns
grans fanals de llum”, explica la
guia totassenyalant-neunesbar-
quesd’aquest estil que reposenal
port.

“Sabeuquantesbarquessurten
a pescar a Roses?”, els pregunta
Raluy ja asseguts davant el Glo-
ria Mar 2. Els nens ho ignoren.
“Vint-i-unad’arrossegament.Ho
fan a les 7 del matí i avisen amb
una sirena”, els comenta davant
l’afirmació contundent d’una de
les tutores que acompanyen els
infants,DolorsGarriga, que, fins
fa poc, vivia molt a prop del port
i era fidel testimoni d’aquest fet.
“És impressionant veure’ls sortir
en formaciódebonmatí”, coinci-
deixenRaluy iGarriga. Aquestes
barques surten a pescar gambes,
calamars... “és el patró qui hode-
cideix”, diu Raluy. És aleshores

quan proposa als nens ficar-se a
la pell d’un pescador: uns faran
de patrons i els altres de mari-
ners.Prèviament jahanparlatdel
vocabulari que utilitzen: “calen
les xarxes,xurren, fannucs....Als
nens, els reparteix les eines que
utilitzen cadascun d’ells: caps,
prismàtics, ploms, diari de nave-
gació, agulles per remandar xar-

xes, entre altres. Quan el temps
sigui més favorable, les explica-
cions es faran dins la barca.

Un moment àlgid de la visita
ésquanRaluyelsproposaapren-
dre a fer un nuc de palangre i
quan visiten la sala on se subhas-
ta el peix. La guia es converteix,
aleshores, en el subhastador i els
nens en els peixaters que com-

praran el peix al millor preu.
Aquesta parada els serveix per
aprendre a distingir els peixos
que arriben a port. Tot seguit, fa-
ranparadaa lapeixateriadelport
on poden veure uns llamàntols
salvatges de grans dimensions,
un bou de mar que els fa obrir
molt els ulls i, fins i tot, unes os-
tres ben vives i fresques.
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Dins la pell d’un pescador
Alumnes del Centre Escolar Empordà visiten el port pesquer
L’empresa Educ’Art acaba d’engegar les visites escolars al port pesquer de Roses. Els primers a fer-ne el tastet
són alumnes de tercer de primària de les escoles rosinques que, gràcies a un acord amb l’Ajuntament de
Roses, les poden gaudir gratuïtament. La proposta, però, està oberta a totes les escoles que ho desitgin.

Asseguts en el lloc que utilitzen diàriament els peixaters per comprar el
peix que arriba a port, els nens van ficar-se a la pell dels comerciants. Roser
Raluy va explicar-los com funciona la subhasta d’una forma molt amena.
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LASUBHASTADELPEIX
Els nens es transformen en comeciants peixaters
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Un dels moments més distesos de la visita va ser quan Roser Raluy els va
explicar com fer el nuc de palangre. No és una feina simple, però els joves
aprenents van aconseguir dominar-ho en poca estona.
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APRENENTAFERELNUCDEPALANGRE
Destresa, habilitat i certa paciència

Cares de sorpresa dels nens davant les dimensions d’un bou de mar. MONTSENY EMPORDÀ

Als nens, els reparteix les
eines que utilitzen patrons i
mariners: caps, prismàtics,
ploms, diari de navegació...

Un moment àlgid és quan
Raluy els proposa aprendre a
fer un nuc de palangre o quan
visiten la sala de subhastes

“Aquest és el port més impor-
tant de la província de Girona”,
recorda Roser Raluy tot afegint
que “Roses té sentit pel port, per
la seva posició, el port és el seu
motor”. La seva importància
atrau i d’això en queda constàn-
cia amb les visites guiades que es
fan durant tot l’any. “Han tingut
una molt bona acollida”, explica
Raluy, que manifesta la seva sa-
tisfacció, ja que són unes visites
molt dinàmiques. Demitjana te-

nen una vintena de persones,
però, a l’estiu, la xifra es desbor-
da. A l’hivern, les visites es limi-
ten a un sol dia a la setmana, els
divendres, i fan coincidir-la amb

l’arribada de les barques a port,
abans de les 6 de la tarda. “Si ar-
ribenméstard,elspenalitzensor-
tintunahoramés tard l’endemà”,
explica la guia. Els participants a
la visita tenen, doncs, l’oportuni-
tatd’assistira lasubhastadelpeix.
Adiferènciadelesvisitesescolars,
ells ho poden veure des de l’espai
reservat alpúblic.Tot i això, ésun
lloc privilegiat i permet conèixer
perfectamentcomfuncionaelco-
merçdepeix.Amés,més tard, en
poden comprar a la peixateria.
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Les visites al port, una de les més exitoses

A l’estiu, també es van fer visites al port per a persones sordes. EDUC’ART

APUNTS
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ls nens deRoses veuen
elmar ambuns altres
ulls. Això emvaque-

dar clar acompanyant aquest
grupde tercer deprimària del
CentreEscolarEmpordà en la
visita que van fer al port pes-
quer. Els nens havien abordat
prèviament el temaa l’escola,
fet que els va servir per treba-
llar el vocabulari i l’ortografia.
Tot i això emva sorprendre
comdebédominaven els
nomsdels estris i perquè ser-
vien. El cert és que l’essència
marinera corre per les seves
venes. Viuen enunpoble on el
comerç vinculat ambelmar
–ja sigui a través de la pesca o
del turismeque arriba o en fa
ús– ésmolt important. El dia
que vamanar al port, la tra-
muntana ens va acompanyar
en la seva versiómés engres-
cadora. Els nens vanpassejar-
se pel port, però, de forma
desimbolta, compeix a l’ai-
gua.
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VISITES GUIADES AL PORT PESQUER
! Port pesquer de Roses.
" Tots els divendres, a les 17.00 ho-
res.# Reserves a l’Oficina de Turis-
me, telèfon 972 25 73 31.

L’ACTE
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