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ELS RECORDS D’UN VELL PESCADOR 
 
Es tracta d’omplir cada un dels buits existents en un text amb una fitxa que s’haurà d’escollir entre una 
col·lecció de fitxes, cada una de les quals conté l’expressió corresponent a una mesura, en general de 
magnituds i unitats ben variades. 
El fet d’haver d’omplir els buits amb fitxes que es poden canviar de posició, i no fer-ho a base d’escriure i 
esborrar les diverses alternatives, fa més actiu i àgil el raonament i facilita que l’activitat sigui resolta de 
manera col·lectiva i no de manera individual.  
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ELS RECORDS D’UN VELL PESCADOR 
 
 

Cada tarda, quan el sol comença a caure, podem veure l’avi Josep passejar 

lentament pel moll de Palamós tot esperant que vagin arribant els pesquers. Als 

seus  .............    encara li agradaria fer-se a la mar i ajudar el seu fill Pere que 

ara és el patró de l’Estel del Nord, la vella  barca de pesca d'encerclament que ell 

havia portat durant tants anys. Amb els seus  .............  d’eslora encara es fa 

respectar! Amb una xarxa de   ............   de llargada i el seu petit bot de llum 

dóna feina a                 . Avui han descarregat                  de peix entre sardines 

i anxoves. Si hi ha sort en trauran un preu de                 . 
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Ja és hora d’anar cap a la taverna a trobar-se amb els vells companys. Després 

també s’hi arribarà el seu fill i els explicarà com ha anat la jornada de pesca. 

Mentre camina, passeja la vista pel port i no pot evitar de pensar com ha canviat 

des que ell era jove! Ara  el port  té una  superfície total de                    amb una 

extensió de mirall d’aigua de                  i una àrea terrestre ocupada de quasi               

    .  La dàrsena comercial pot emmagatzemar fins a                  .  

Déu n’hi do! 
 

Quan arriba a la taverna, el vell Pitu el desperta dels seus pensaments:  
 

- Ei Josep! Com està el Garbí per aquí fora.  
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Amb un somriure amical l’avi Josep li diu   
 

- No pateixis pel Garbí que a les                  se’n va a dormir i prepara’m aquell 

cafè tal com tu ja saps.  
 

El cafè! Per l’avi Josep el cafè mereix el més seriós dels rituals! És un història 

llarga: l’avi de l’avi Josep també era pescador i de jove, fa més de                 , 

quan feia el servei militar a la marina,  el van enviar a la guerra de Cuba. De la 

guerra se’n va sortir com va poder però de Cuba va aprendre l’havanera i el gust 

pel bon cafè i, igual que les xarxes, el va deixar en herència al seu net. 

Sortosament en Pitu és tot un mestre en l’ús de la cafetera: 
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- Mira Josep, et diré el truc: cada tassa ha de contenir                de cafè, el 

temps d’extracció ha d’estar entre                   i                   i, per servir-lo, 

ha d’estar a una temperatura entre                    i                  . 
 

- Deixa’t de romanços Pitu, fes el cafè com sempre, com el teu pare li feia al 

meu avi,  i no t’oblidis de posar-m’hi aquelles              de rom abans que 

arribi el bordegàs de casa i em digui que no em convé.  
 

- A la nostra edat ens hem de cuidar Josep, jo cada dia estic més gros! Ahir em 

vaig pesar i feia                  . Si la dona ho sabés em tindria                   a pa 

i aigua. 
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- El que has de fer és anar a caminar. Jo cada dia em faig                  ben 

bons. Si vols demà et vinc a buscar i anem a caminar                 ! 

 

Estaven fent aquests plans quan va arribar en Pere, amb cara de cansat i amb 

una borsa de sonso a la mà que va donar directament a en Pitu: 
 

- Té Pitu,                  de sonsos i cobra-t’ho tot! 
 

- Què prens pare? 
 

- Res noi, tan sols un cafè. 
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I l’avi Josep va girar els ulls cap en Pitu amb una mirada de                    de 

complicitat! 

 



                                                                                       Maleta Pedagògica Virtual de la Pesca 
MATEMÀTIQUES  Records d’un vell pescador 

 

Marimed, la pesca com a factor de desenvolupament sostenible. 
Projecte cofinançat amb fons del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) – Programa InterregIII BMedocc 

Coordinació de la Maleta Pedagògica de la Pesca: Fundació Promediterrània (Ajuntament de Palamós) 
(Museu de la Pesca - Càtedra d’Estudis Marítims - Documare Centre de Documentació  de la Pesca i el Mar) 

INFORMACIÓ TEL. 972.60.12.44 

 

48 

 

 

 
5 gotes 7 g 7 

300 caixes 82 graus 12 metres 

3 km 1 mes 1 hora 

127.000 m2 1 kg 80 anys 

385.000 Tm 82 anys 174.610 m2

25 segons 12 homes 30 segons 

300 m 5 ha  1 €/kg. 

1 segle 89 kg 76 graus 

 


