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PESCADOR PER UN DIA
Viu en primera persona una autèntica jornada de pesca de la mà dels pescadors de la Barceloneta. Fes-te a la mar i gaudeix
d'aquesta experiència inoblidable.
Programa
5:00
Arribada al moll
Ens citarem a la zona d’amarratge del moll de pescadors de la Barceloneta, lloc on el patró del vaixell en el que viureu
l’experiència us vindrà a rebre. En el petit trajecte ﬁns a les naus, podreu observar la preparació que duen a terme els
pescadors per a salpar al cap de poca estona.
6:00
Tret de sortida i navegació
A aquesta hora es dóna el tret de sortida i tots els vaixells d’arrossegament surten a pescar a mar obert. Començareu a
navegar ﬁns als caladors en el moment en què surt el sol, que tot just comença a il·luminar la silueta de la ciutat. No us
perdeu les magníﬁques vistes de Barcelona des del mar, no és quelcom del que es pugui gaudir cada dia.
Mentre ens dirigim ﬁns a la zona de pesca, el patró us ensenyarà les diferents zones del vaixell: el pont de comandament, la
coberta, les màquines, la cabina i la cuina.

	
  

8:30
Llancem els bous
Ha arribat l’hora! Llançarem les xarxes a la mar amb la il·lusió de treure’n una bona captura. Els pescadors us explicaran en
què consisteix cada maniobra i com es duu a terme. Una vegada recollim la xarxa, veurem el que hem pescat. Si us hi
animeu, podreu participar en el triatge del peix que es fa a la coberta, i així fer més completa l’experiència.
10:30 Un tastet de mar
Aproﬁtarem per esmorzar entre les diferents tirades de xarxa. Què us semblarien unes sardines? O una mica de seitó?
Mengem una mica de peixet fresc i tornem a la feina amb les xarxes.
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14:00 Un dinar de debò
Tanta activitat us haurà fet venir gana, però no us preocupeu, els pescadors sabran com fer-vos-la passar. Us prepararan un
suculent àpat mariner amb el peix que poc abans haureu capturat: més fresc impossible!
16:00 Tornem a terra
Ja s’acaba la jornada de pesca i tornem a casa per vendre a la llotja tot allò que hem capturat. Pel trajecte tindreu a la vostra
disposició material informatiu que us explica diversos aspectes relacionats amb el nostre món: tècniques de pesca, tipus de
peixos, funcionament de la indústria i història del barri. Per descomptat, els mariners del vaixell estaran encantats de
respondre a les vostres preguntes.
17:00 Arribada al moll i venda a la llotja
Amarrarem el vaixell i tot seguit començarà la descàrrega del peix. Podreu viure l’autèntic frenesí del moll generat per
l’arribada de totes les naus. Ens dirigirem a la llotja, on es produirà la subhasta del peix que haurem pescat. Aquí s’acaba
una autèntica jornada marinera.
Inclou
Esmorzar a bord
Dinar a bord amb peix fresc, vi blanc i cava
Kit de benvinguda
Beguda a bord (aigua, cafè)
Assegurança
Idiomes
Català, castellà, francès
Cap a Mar
info@capamarbcn.com
646 602 964
www.capamarbcn.com
On som
Moll del Rellotge, barri de la Barceloneta
Al ﬁnal del carrer de l’Escar

	
  

