TURISME ACTIU. EL BAIX EMPORDÀ. text Abel Ubach fotografies Jack Ristol

L’art
de tirar la canya
Anem al mar a descobrir els secrets de la pesca
esportiva, una disciplina molt seductora que ofereix
diversió, evasió i tot l’encant del medi natural.

LA PESCA ESPORTIVA al mar (tant si és arran
de costa com des d’una barca) és un esport molt arrelat a Catalunya, i aquí hi tenim alguns dels millors
pescadors de l’Estat, d’Europa i fins i tot del món, en
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algunes modalitats, així que no podíem deixar passar
l’ocasió de proposar-vos que us inicieu en aquesta
pràctica tan curiosa com relaxant i gratificant. El lloc
proposat és a la Costa Brava.

COMENÇAR A
PESCAR
per 8 euros l’any
Els que sigueu novells
teniu l’opció d’apuntarvos a les societats,
agrupacions de
pescadors esportius
que hi ha a gairebé tots
els ports de Catalunya.
Allà us ensenyaran la
teoria més bàsica per
només 8 euros anuals
i us aconsellaran sobre
el material més idoni

Els nostres campions

per començar. Un equip
bàsic i d’una qualitat
acceptable (canya,
rodet, fils i hams) pot
costar uns 350 euros,
i després es tracta
d’anar a pescar amb
algun amic que tingui
barca o bé llogar-ne
una a les empreses
especialitzades, tot i
que aquesta opció ja és
més cara. També podeu
obtenir la llicència de la
Federació Catalana, que
inclou una assegurança.

nyem una mica de la costa, sempre sense passar de
les quatre milles nàutiques que marquen el límit de
la modalitat d’avui, anomenada pesca de volantí. La
barca està equipada amb un sonar que explora el fons
marí per trobar-hi els bancs de peixos.
El material que fan servir els millors d’aquest esport
és molt sofisticat, encara que a primera vista no us
ho sembli, i, per exemple, la canya està feta de fibra
de carboni, molt resistent i alhora extremadament

Avui anirem a Sant Feliu de Guíxols, on ens esperen
dos autèntics cracs: en Joan Sepúlveda (àlies Sepu),
subcampió d’Espanya de pesca amb
barca, i en Xavi Pérez, campió d’Espa- SORTIM COM S’HI ARRIBA
nya de pesca amb barca i campió del
Podeu agafar la AP-7 en direcció a Girona i desviar-vos
món de pesca a costa. De bon matí
per la sortida 9A. Després continueu per la C-35 i la C-65,
sortim del port de Sant Feliu i ens alluen direcció a Sant Feliu de Guíxols i el seu port pesquer.
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lleugera, i les punteres (per on passarà el fil) són
molt primes i sensibles al mínim moviment que
fa el peix quan estira l’ham. Les seves prestacions
professionals també permeten llançar fins a uns
setanta metres de la barca.

L’esquer, ben viu
Després de muntar les canyes, es tria el fil de pescar
(n’hi ha de diferents gruixos, longituds i resistències); es passa el fil dins les punteres i es posen els
hams (se’n poden posar tres) i els ploms, que varien
segons la profunditat del fons marí i de la força dels
corrents.
Després es col·loca el rodet (per a dretans o per a esquerrans), una peça d’alta tecnologia que funciona
suaument, gràcies a uns coixinets, i que té algunes
parts banyades amb una capa de titani, increïblement resistent. I per als qui penseu que tot això és
una exageració, hauríeu de sentir un munt d’històries que els nostres companys d’avui ens expliquen
sobre meros gegants i altres exemplars que són capaços de doblegar les canyes més fortes i bloquejar
els rodets més resistents. A més, quan un pescador
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es torna experimentat, les novetats tecnològiques
l’ajuden a depurar cada vegada més la seva tècnica. “Anys enrere no calien materials tan sofisticats
com els que portem, però també hi havia molt més
peix. Ara n’hi ha poc i necessitem afinar cada vegada més, i els materials d’última tecnologia ens hi
ajuden molt”, explica en Xavi.
Ara és l’hora de triar els esquers, un dels moments

SORTIM DESCRIPCIÓ DE RUTA

El port de Sant Feliu de Guíxols
Nivell de dificultat
baix

mitjà

Circuit: La sortida d’avui
ha estat del port de Sant
Feliu de Guíxols i hem
arribat a mig camí de
Tossa. Durada: La pesca
no té horaris, si teniu
barca pròpia o aneu amb
la d’algun amic. Si heu
de llogar una barca per
anar a pescar, els preus
van per hores. Preus: Un

alt

equip de pesca complet
i d’una certa qualitat
us pot costar 350 €.
Equipament: L’equip
complet inclou canya,
rodet, hams i esquers.
Entorn: Avui hem anat
a la Costa Brava, però la
pesca esportiva al mar
es pot practicar a tot el
litoral mediterrani.

més esperats, ja que volem veure què fan servir els
autèntics professionals d’aquest esport. N’hi ha de diferents tipus, segons el peix que es vulgui pescar i el
territori on ens trobem, però el més habitual, aquí, és
fer servir cucs, gambes o calamars. Avui es decanten
per trossos de gambes i un tipus especial de cuc americà. Els cucs els porten vius, dins d’unes caixes de
cartró –l’esquer, com més viu sigui, més agradarà als
peixos. Tenen la particularitat de ser molt sanguinis,
i, per això, quan els claven l’ham deixen anar gotes de
sang que atreuran encara més els peixos. Això sí, són
cars: gairebé un euro per cuc!

exemplars, entre pagells, serrans, donzelles i altres de
menys apreciats, però durant un bon dia, en tres hores poden treure uns quinze quilos de peix, cosa que
no està gens malament. “Els peixos són com les dones, uns dies piquen molt i els altres no saps per què
i no et fan gens de cas”, diu en Sepu amb un somriure sorneguer. Deixant de banda aquest comentari
bromista, el cert és que l’escassetat de peix fa que sigui cada vegada més difícil enganyar-los. Per això
se’ls ha d’atreure amb qualsevol astúcia: fer servir un
fil molt prim o ploms de colors lluents, o bé recobrirlos de sorra, comprar els esquers més suculents, etc.
“I fins i tot així hi ha peixos molt intel·ligents que
desconfien de tot, sobretot els exemplars més grans,
com la daurada i el llobarro; quan veuen alguna cosa
estranya o algun moviment de l’esquer que no és del
tot natural, marxen volant”, diu en Xavi, que també
ens explica que aquest esport és molt gratificant, perquè “et permet estar en contacte amb el medi natural
i evadir-te de tot durant una estona”. “I fas molt bons
amics”, afegeix en Sepu.

Per saber-ne més
“Hi ha peixos molt intel·ligents”
Avui, tot i que no és un bon dia per a la pesca, en una
estona en Xavi i en Sepu han pescat uns quants

Associació Esportiva de Pesca Marítima de Sant
Feliu de Guíxols: aepmsfg@yahoo.es
Federació Catalana de Pesca: www.fcpeic.cat
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