
3. El Material

3.1. Introducció

Per a una pràctica còmoda i segura, l’esportista ha d’escollir el material adequat, és 
per això que cal conèixer-lo amb detall i saber perfectament les seves possibilitats 
d’utilització.

En aquest capitol pretenem donar una informació clara al respecte.

Establirem una classificació del material utilitzat en immersió en apnea i/o pesca 
submarina, en funció de la seva necessitat en una o  altra disciplina.

Així, trobarem:

• Material necessari per a la descoberta del mon submarí: ulleres, tub i aletes.
• Material necessàri en immersió en apnea: (incloent l’anterior) vestit isotèrmic, 

cinturó de ploms, guants, escarpins, boia, ganivet.
• Material necessàri en pesca submarina: (incloent l’anterior) fusells, arpons, 

llanterna, desenrocadors, porta-peixos.
• Material accesòri: rellotge, embarcació, sonda...

3.2. Material necessàri per a la descoberta del mon submarí

3.2.1. Les ulleres
     

Les ulleres permeten la visió subaquàtica, interposant una càmara d’aire entre l’ull i 
l’aigua. Això fa però, que s’esdevingui un fenòmen òptic de disminució aparent de 
les distàncies i  d’augment de les mides dels objectes que veiem.

Les ulleres estan formades per la màscara propiament dita, els vidres i una carcasa o 
anella de sujecció dels vidres a la màscara, a part de la tira de fixació.



La màscara pot estar fabricada en goma o en silicona. La primera te l’avantatge de 
ser més econòmica, mentre que la segona s’adapta millor i és més resistent. Cal 
evitar el material traslúcid, ja que pot provocar enlluarnaments que dificultin la 
visió.

Els vidres han de ser inestellables, cosa que sabrem si porten gravada una “T” 
(tempered), per tal siguin resistents als augments de pressió que es presenten durant 
la immersió. Existeixen models amb un o dos vidres.

Pel que fa a l’anella o carcassa de sujecció, antigament es fabricaba amb metall, però 
actualment predominen les de material plàctic.
Alguns models permeten l’adaptació de vidres graduats.

Les ulleres utilitzades en pesca submarina o immersió en apnea han de tenir una 
sèrie de caracteristiques especials:
  
En primer lloc han de permetre pinçar-se fàcilment el nas, per tal de permetre 
efectuar la maniobra de Valsalva per  compensar la pressió externa que pateix el 
timpà.
Es per això que gairebé totes les ulleres que podem trobar al  mercat adopten la 
forma anatòmica del nas.

En segon lloc, han de tenir un volum intern reduit. Aquesta característica obeeix a 
dues raons. La principal està lligada a l’estalvi d’oxigen. En realitzar el descens, la 
pressió que augmenta obliga a insuflar aire dins la màscara a través del nas, per tal 
d’evitar l’aixafament de les ulleres contra la cara. Si el volum intern de les ulleres és 
massa gran, s’ha d’insuflar molt d’aire per tal de compensar la pressió externa, i això 
anirà en detriment de la durada de l’apnea. Així doncs, cal escollir les ulleres amb un 
volum intern reduit per tal de estalviar l’oxigen que necessitarem per realitzar una 
bona apnea.
El segon motiu es basa en la necessitat d’evitar incidents a l’hora de pescar  al cau. Si 
les ulleres són massa voluminoses, és facil que s’enganxin en algun obstacle, cosa que 
suposaria la inundació i fins i tot la perdua de les ulleres, amb el corresponent 
ensurt.

No totes les ulleres s’adapten  bé a totes les cares. Es per això que hom ha d’escollir-
les adecuadament, per tal d’evitar entrades d’aigua i obtenir una màxima visió. Per 
provar unes ulleres, caldrà col.locar-les a la cara, i sense posar-nos la tira de fixacció, 
realitzarem una inspiració pel nas. Si les ulleres queden perfectament amotllades, i 
no notem cap entrada d’aire de l’exterior, l’elecció és bona. Si a més, volem un 
màxim camp de visió, compararem amb altres models, col.locant-nos sempre de la 
mateixa manera i comprovant l’avast de la visió lateral o marginal.



Pel que fa a l’utilització, la tira de fixació no s’ha de dur molt apretada. Tan sols ha 
d’aguantar les ulleres per que no es desplacin o caiguin, i en cap moment ha de 
suposar un destorb.

Per últim dir que, abans de tirar-nos a l’aigua, i per tal d’evitar l’entel.lament dels 
vidres, cal netejar los amb saliva i després esvandir-los amb aigua. D’aquesta manera 
tindrem una bona visió durant tota la jornada.

3.2.1. El tub respirador

Aquest element permet la respiració continuada sense haver de treure el cap de 
l’aigua, i mantenir d’aquesta manera, la visió constantment dirigida al fons.

Com més senzill sigui aquest element, millor. Està format pel broquet i un tub en 
forma de jota. 

El broquet s’ha d’adaptar amb comoditat a la boca, i ha de ser d’un material suau, 
per evitar petites lesions a les genives. Actualment es fabriquen en goma o silicona, 
de tacte més suau que la primera.

El tub, com hem dit en forma de jota, s’ha d’adaptar bé a l’anatomia de l’individu, i 
no ha de suposar cap molestia. No ha de ser ni massa llarg ni massa curt. La seva 
llargada ha de permetre respirar amb comoditat, sense que hi entri aigua, i 
permetent ser buidat amb facilitat realitzant una espiració forçada després de cada 
immersió.

Cal evitar els models massa sofisticats, amb vàlvules d’expulsió d’aigua, i, sobretot, 
les vàlvules en forma de boia que eviten l’entrada d’aigua al tub.

Desestimarem l’anella de goma disenyada per fixar el tub a la tira de les ulleres, 
optant per col.locar-lo per sota de l’esmentada tira. Això ens permetrà treure’l 
ràpidament  en cas de necessitat.



3.2.3. Les aletes

Aquest element ens facilita la propulsió en el medi aquàtic.

Estan formades per dos elements: la sabatilla i la pala.

Alguns models presenten els dos elements units, inseparables, encara que la majoria 
de les aletes utilitzades en pesca submarina i immersió en apnea permeten 
intercanviar aquests dos elements, en funció de necessitats i/o desgast.

La sabatilla, fabricada en goma, ha de ser comode i al mateix temps resistent. La part 
superior del peu ha de ser reforçada, així com els laterals, ja que han de soportar la 
força  de tota la pala durant la propulsió.
Hi ha models de sabatilla tancada i d’altres oberts per la part posterior, amb una tira 
de goma regulable. Les tancades ofereixen més protecció ha possibles punxades de 
garotes, roques, etc., mentres que les que es fabriquen amb una tira regulable 
ofereixen més comoditat a l’hora de ser calçades, i també permeten la utilització 
d’escarpins amb sola gruixuda. 

La sabatilla es prolongarà lateralment amb uns nervis reforçats que permetran 
canalitzar l’aigua i, al mateix temps, fixar la pala a la sabatilla.
Pel que fa a la pala, està fabricada en material plàstic majoritàriament, encara que 
alguns models són de grafit, fibra de vidre o de carbó. Pot presentar unes nervatures 
longitudinals que canalitzin l’aigua i afavoreixin la propulsió.
N’hi ha de diferents mides, adaptables als diferents tipus de pesca, però normalment 
s’utilitza una mida llarga, d’uns 70 cm., que dona una gran impuls, tant en natació 
superficial com en el descens i ascens, la qual cosa permetra assolir majors 
profunditats.



Cal dir que la pala ha de tenir una forma que, en posició de natació, representi la 
prolongació de la cama, i no pas del peu, per tal que la transmisió de la força 
muscular a la pala es converteixi en una força propulsora eficaç.

Molts pescadors submarins, sobretot els profundistes, utilitzen unes tires de goma 
per subjectar les aletes al peu, i evitar d’aquesta manera que aquestes es descalzin 
degut a un fort impuls o a un cop amb un obstacle, cosa que seria fatal en començar 
un ascens des de molta profunditat.

3.3. Material necessàri en immersió en apnea

3.3.1. El vestit isotèrmic

El vestit isotèrmic té una funció bàsicament protectora que ens permetrà practicar el 
nostre esport durant les hores que calgui i en totes les èpoques de l’any.

Està fabricat en neoprè, làmina de goma amb unes cel.les d’aire interiors que li 
donen la qualitat d’aillant tèrmic i, al mateix temps una  gran flotabilitat .

El vestit isotèrmic ha de quedar ben amotllat al cos, però no excesivament ajustat. Ha 
de permetre realitzar els moviments respiratoris amb comoditat, però evitar la 
circulació d’aigua entre la seva part interior i el còs. El vestit de goma no és 
totalment estanc, però l’aigua que hi entra, en no circular, adopta la temperatura 
corporal, contribuïnt d’aquesta manera en l’aïllament tèrmic.

Podem trobar molts tipus de vestits isotèrmics al mercat. Per a la pràctica de la pesca 
submarina, el primer consell que cal tenir en compte és que escolliu un vestit de dues 
peces, pantaló amb tirants i jaqueta amb caputxa inclosa. Eviteu les cremalleres, 
ideals i molt comodes per a la pràctica de l’escafandrisme, però que signifiquen una 



via important d’entrada d’aigua, la qual cosa significa una perdua d’estanqueitat  i 
conseqüentment, de la funció d’aillament tèrmic.

Per altra banda, segons les seves característiques, poden trobar vestits:

Biforrats: com el nom indica, forrats tant per l’interior com per l’exterior de nilon o 
licra.
Això fa que siguin molt resistents a les enganxades, i al mateix temps, molt comodes 
de posar. Són els més recomanables pels debutants.

De goma interior: anomenats per molts fabricants com a “especial pesca”. Aquest 
vestit, s’adhereix molt bé a la pell, disminuint la circulació d’aigua, amb la qual cosa 
augmenta la seva estanqueitat i la seva funció aillant. Per tal de posar-se’l, 
l’esportista ha de mullar-lo amb aigua i sabó, amb la qual cosa queda perfectament 
amotllat al cos. Cal tenir cura de no pessigar-lo ni enganxar-hi les ungles, ja que 
l’interior de goma es foradaria fàcilment.

De goma exterior: Utilitzat per a la pesca molt profunda, ja que disminueix la 
resistència amb l’aigua tant en el descens com en l’ascens. Té la desventatge de ser 
molt delicat, i que es pot estripar fàcilment amb el contacte amb les roques. De totes 
maneres, els que l’utilitzen pesquen majoritàriament “a la caiguda”, en aigues lliures 
i al vol, evitant la pesca al cau.
Per altra banda, existeixen diferents gruixos, des de 3 a 8 mm., segons la temperatura 
de l’aigua i/o l’època de l’any en que es practica.

De goma interior i exterior: anomenats “xiclet”, donada la seva elasticitat. Es tracta 
de vestits molt delicats, tot i que són d’una elevada comoditat i de gran poder 
isotèrmic. Normalment els utilitzen els grans pescadors que realitzen baixades a gran 
profunditat fins i tot en aigües de baixa temperatura. No són recomanables per 
pescadors i apneistes de poca experiència. 

El que aconsellem pel debutant, és un vestit de 5 mm, que permetrà una pesca 
còmoca a l’estiu, i també a l’hivern, combinant-lo amb una hermilla isotèrmica de 2 o 
3 mm col.locada a sota de la jaqueta.

Per acabar, dir que molts models biforrats incorporen a nivell de cara, tormells i 
canyells goma interior per tal d’augmentar-ne l’estanqueitat.

3.3.2. Els escarpins

Podriem dir que aquest és un element molt lligat al vestit isotèrmic. Es tracta d’una 
mena de mitjons de neoprè, amb la mateixa funció protectora que aquest darrer, 
permetent soportar les baixes temperatures durant els mesos freds, i evitant la 
formació de llagues degudes al contacte directe de la pell amb la goma de les aletes. 



N’hi ha de diferents gruixos, segons gustos i temperatura de l’aigua, encara que  les 
mides normals són les de 5 i 3 mm.

Hi ha escarpins amb sola reforçada, pensats per aquells esportistes que es traslladen 
a les zones de pesca realitzant un recorregut terrestre i també per més seguretat a 
bord d’una embarcació, donada la seva sola antilliscant. Tot i això, són més utilitzats 
pels escafandristes. També dir que aquests escarpins s’utilitzen normalment amb 
aletes de sabatilla oberta, amb tira posterior regulable.
Alguns esportistes, durant la temporada estival, prefereixen prescindir dels 
escarpins, substituint-los per un mitjó normal, en benefici d’un millor ajustament del 
peu a l’aleta i un augment de les sensacions de propulsió, tot i que per la persona no 
acostumada pot ser molest, podent provocar llagues a les zones del peu més 
sensibles i exposades a un major fregament (taló, part superior dels dits...).

3.3.3. El guants

Un altre element amb una clara funció protectora.



Durant l’hivern, quan la temperatura de les aigues és baixa, la seva funció primordial 
és la de protecció tèrmica. Durant aquests mesos, s’utilitzen guants de neopré de 2 o 
3 mm de 5 o 3 dits. Disminueix la sensació tàctil però augmenta l’aillament tèrmic, 
permetent soportar la temperatura de l’aigua durant varies hores.

Existeixen models amb grabats antilliscants a la superficie palmar del guà, per 
facilitar la presa de la culata del fusell i agafar millor les captures.

Als mesos de bon temps, quan la temperatura de l’aigua és agradable, la principal 
funció del guà és la de protecció de possibles ferides causades per les pedres i les 
espines dels peixos.

És suficient amb un sencill guà de goma prima, del tipus utilitzats per les mestresses 
de casa per rentar la vaixella, encara que al mercat hi ha diferentds models de teixit, 
neoprè i pell.

3.3.4. El cinturó de ploms

Aquest element serveix per a contrarrestar la flotabilitat positiva del nostre cos, 
augmentada pel vestit de goma isotèrmic.

Està format per una tira de tela sintètica o de goma, amb una cibella que permeti  ser
descordada amb facilitat. A aquesta tira se li acoplen les pastilles de plom 
necessàries, en funció de diferents variables, com són el gruix del vestit isotèrmic, la 
flotabilitat de l’individu, la fondària en que es realitzen les immersions, el tipus de 
tècnica de pesca...

Existeixen bàsicament dos tipus de pastilles de plom, unes fixes i unes altres, de les 
quals n’existeixen diferents models al mercat, que permeten ser posades i tretes amb 
facilitat.

Cal dir que el cinturó de goma és més aconsellable que el de tela sintètica, doncs 
s’ajusta millor al còs, i compensa la disminució del perímetre del còs produida per 
l’augment de pressió durant el descens, evitant que el cinturó es mogui, cosa que 
passa amb el de tela sintètica.

Existeixen altres tipus de llast, adaptats a la tècnica de pesca utilitzada.



Per exemple, el “baudrier”, llast format per un cinturó normal al que s’hi acoplen 
dos tirants que s’uneixen a un plom plà i triangular que es situa a l’esquena de 
l’esportista, i dos ploms rectangulars que uneixen per la part davantera als tirants 
amb el cinturó. Actualment al mercat també hi ha hermilles de neopré amb 
butxaques que permetes ditribuir millor el plom.

Aquest sistema permet repartir millor el pes, evitant dolències a nivell lumbar, 
provocades per l’aument de llast suplementari durant els mesos invernals, quan es 
pesca amb un vestit gruixut i a poca fondària.

També s’utilitzen ploms al tormell, d’uns 500 grs. cada un, per tal d’evitar la flotació 
de les aletes quan es pesca utilitzant la tècnica de l’espera a poca fondària. Cal evitar 
aquest element quan s’han de realitzar desplaçaments llargs en superficie, ja que 
augmentaria la despesa energètica, afavorint la fatiga muscular.

Per últim, dir que el cinturó de plom és pot substituir per un plom de mà lligat a la 
boia, en cas de pescar a molta fondaria. Això permetrà un ascens fàcil i relaxat, 
havent deixat el llast al fons, i recuperar-lo després tranquilament des de la 
superficie.

3.3.5. El ganivet

Un altre element amb funció bàsicament de seguretat.

Ens permetrà desliurar-nos fàcilment de cordes, xarxes, fils de pescar, en cas d’una 
possible enganxada.

També ens pot ajudar en un determinat moment en que haguéssim de tallar el fil del 
fusell per qualsevol motiu.

De la mateixa manera, ens serà útil per a rematar els peixos capturats.



El ganivet utilitzat en pesca submarina i immersió en apnea ha de ser petit, tenir una 
fulla resistent, d’una part llisa ben esmolada, mentre que l’altre serà de serreta.
Es col.locarà en una funda en la qual s’adapti bé, i es fixarà en una part del còs on 
sigui de fàcil accés i no pugui enredar-se en cap corda de l’equip o fixada al fons. 
Aconsellem  portar-lo a la part interior de la cama esquerra, d’on serà fàcil agafar-lo 
amb la mà dreta (pels esquerrans al contrari). 

Evitarem portar-lo al cinturó, ja que, en cas d’haver de deixar-lo anar, perdríem 
també el ganivet.

3.3.6. La boia

La boia és un element de gran importancia per la seguretat del pescador, ja que 
permet avisar a les embarcacions que circulen per la zona de la presencia d’un 
esportista a l’aigua, estant obligades a passar a més de 25 metres. És per això, que la 
boia ha de ser de colors vius, i d’una mida de

A part, permet transportar tot el material de recanvi que necessiti el pescador.

Es fabrica en material plàstic, inflable, i molts models presentes dues càmeres, per tal 
d’assegurar la flotabilitat en cas d’una punxada.



La boia està lligada a un cap, que permet que sigui arrossegada i fondejada 
mitjançant un petit plom.
 
El cap es recull en un plegador, de material plàstic o de fusta, que permet regular la 
llargada del cap, en funció de la profunditat en que es realitzen les immersions.

S’aconsella no lligar el cap a la culata del fusell ja que pot dificultar el tret  per culpa 
de les onades. De la mateixa manera, evitarem lligar-lo al cinturó, ja que podría ser 
causa d’un accident en cas de quedar enganxat al fons. De tota manera, això es 
podría justificar en cas de pescar a molta profunditat, si es deixa anar tot el cinturó 
per facilitar l’ascens i recuperar-lo posteriorment des de la superficie.

Existeixen bàsicament dos tipus de boia. Un tipus de forma rodona i un altre de tipus 
allargat, que permet distribuir millor el material i facilitat el desplaçament, oferint 
menor resistència a l’aigua.
Els pescadors francesos utilitzen una planxa de fibra de vidre, en substitució de la 
boia, que permet transportar el material a sobre,  facilitant el desplaçament, ja que 
ofereix molt poca resistència a l’avanç, i permet el desplaçament del pescador amb 
més rapidesa, podent col.locar mig còs a sobre,  deixant les cames dins de l’aigua per 
a realitzar el moviment de propulsió.

Existeixen boies de tamany més reduït, que serveixen per a senyalitzar determinades 
pedres quan l’aigua està molt bruta i facilitar el descens, no perdent temps en 
buscar-les a cada immersió, i també per a tensar les cordes dels fusells amb un peix 
enrocat, per tal de cansar-lo i facilitar-ne la captura.

3.4. Material necessàri per a la pesca submarina

3.4.1. Els fusells

Aquest és l’element que distingirà el pescador del que només realitza immersió en 
apnea. 



La seva funció és clara, ja que amb ell podrem capturar els peixos, objectiu de la 
pesca submarina.

Reglamentàriament, el fusell només pot ser carregats per la força de l’esportista, i 
estàn prohibits aquells fusells que impulsin l’arpó mitjançant explosions o d’altres 
sistemes.
De la mateixa manera, també estàn prohibides les puntes explosives.

Així, avui en dia, s’utilitzen bàsicament dos tipus de fusells: els d’aire comprimit i els 
de gomes.

Els fusells d’aire comprimit, molt utilitzats pels pescadors italians, presenten 
l’avantatge de poder impulsar un arpó més gruixut, de l’ordre de 7 i 8 mm, amb una 
gran força de penetració, però deixen de ser eficaços a molta distància. Això fa que 
siguin ideals per a la pesca a cau, per disparar a peces de gran tamany a poca 
distància. 

Per altra banda, quan són disparats, fan un gran soroll provocat per l’expansió de 
l’aire comprimit.

El seu manteniment resulta més entretingut, degut a la seva major complexitat 
mecànica, i, al mateix temps, són més cars que no pas els de gomes.

Els fusells de gomes són els que més s’utilitzen actualment, donada la seva sencillesa 
mecànica, que els fa molt més econòmics i redueix en gran mesura el seu 
manteniment, i més actualment, quan gairebé tots els models del mercat presenten 
un mecanisme de “cassette” que permet una fàcil i ràpida substitució de tot el 
mecanisme en cas d’averia.

Unicament cal tenir cura de que les gomes estiguin en bon estat, substituint-les 
periòdicament, ja que amb el temps també perden la seva elasticitat inicial, en 
detriment d’un bon tret.

Permeten acoplar arpons de 6, 6’5 i 7 mm, la qual cosa fa que es puguin adaptar a 
qualsevol tipus de pesca.

N’hi ha de diferents mides, adaptades als diferents tipus i tècniques de pesca:

• Model “Baby  ”, de 50 cm. amb arpó de 75 cm i gruix de 6’5 o 7 mm, per a 
pescar a cau.

• Model “Junior  ”, de 75 cm amb arpó de 100 cm i gruix de 6,5 o 7 mm, per a 
pescar a cau i amb aigues molt brutes.



• Model “Standard  ”, de 90 cm amb arpó de120 a 130 cm, amb qualsevol gruix, 
per a pescar al cau i en aigues lliures amb poca visibilitat. És el més versàtil, 
per la qual cosa és el que aconsellem pel debutant que vulgui començar a 
practicar tots els tipus de pesca.

• Model “Professional  ”, de 100 cm amb arpó de 145 cm, de 6 o 6’5 mm. Ideal 
per a pescar al vol i per capturar peces grans.

• Model “Super professional  ”, de 115 cm amb arpó de fins 170 cm i de 6 o 6’6 
mm. Per a trets molt llargs en aigues molt netes i peixos dificils i de gran 
tamany.

Els pescadors experimentats ben fàcilment  utilitzen tots aquests tipus de fusell, 
sempre en funció de la tècnica a utilitzar, l’estat del mar, el peix a capturar, etc.

Una de les caracteristiques del fusell és que s’ha d’adaptar bé a la mà, aconsellant les 
culates petites, de fàcil empunyadura, i que no representin  una molestia ni 
provoquin fatiga en aguantar-los.
El fusell es pot anar millorant a partir dels seus accesoris, com són l’obus articulat 
(peça que enganxa les gomes a l’arpó i permet l’impulsió), sustitució del fil de nilon 
normal per fil de pescar o de raqueta, que ofereix menor resistència a l’aigua i 
permet un tret més ràpid i major distancia, acoplament d’un carret, etc.

Els arpons, que com ja hem apuntant, poden ser de diferents mides i diàmetres, en 
funció del model de fusell i del tipus de pesca, també poden ser de diferents 
materials, encara que el més utilitzat és l’acer inoxidable.

Es poden montar aletes més llargues a la punta de l’arpó per tal d’assegurar les 
captures, sobretot quan es pesquen grans peixos d’aigues lliures. De la mateixa 
manera, es pot comptar amb un arpó sense aleta, per tal de rematar els peixos 
enrocats, i poder recuperar-los fàcilment sense grans despeses energètiques.

Per determinats tipus de pesca, al cau o amb aigues molt brutes, alguns pescadors 
opten per utilitzar el triden o el cinc puntes, que immovilitza el peix, evitant els seus 
moviments que poden espantar els seus companys i fins i tot fer que es desclavi i es 
perdi inevitablement.



3.4.2. El rodet

Es tracta  d’un accesori  del fusell, que permet mantenir el contacte del pescador amb 
el fons o amb una peça clavada, enrocada o en aigues lliures.

Es tracta d’una bobina plena de fil, que es pot col.locar al mateix fusell, a la part 
inferior a prop de la culata, unit a la corda de l’arpó. Això  té varies utilitats.

En càs de pescar una peça de tamany considerable al vol, ens permetrà deixar anar 
carret, per tal d’assegurar que no es desclavi, i anar-la recuperant poc a poc, 
permetent un segon tret amb un altre fusell.

De la mateixa manera, en cas de clavar un peix a cau, ens permetrà no perdre el 
contacte durants l’ascens, evitant que s’enroqui. En cas que s’enroqui, permetrà 
treballar-lo tensant la corda amb una boia submergida, cosa que fatigarà al peix i en 
facilitarà la captura.

També ens permetrà remontar des de la superficie un peix de gran tamany, evitant 
pujar-lo durant l’ascens, cosa que podria resultar perillosa, sobretot pescant a molta 
profunditat.

Per últim, ens servirà per marcar una pedra determinada, disparant el fusell i 
deixant anar rodet,  i no perdre-la en cas de que les hi hagi molt poca visibilitat.

Hi ha pescadors que prefereixen portar-lo al braç, fixat amb una goma, o a la cintura. 
Aquesta pràctica només és aconsellable en pescadors molt experimentats, ja que pot 
ser la causa d’algun accident. Pels debutants, la millor opció es la de fixar-lo al fusell.

3.4.3. El porta-peixos

El porta peixos o passador ens permet enfilar les captures i poder-les transportar 
sense perill de perdre-les.



Antigament, s’utilitzaba un tipus de porta-peixos consistent en un aro metàlic, que 
resultaba molest i inclús incomode de transportar, degut a les seves dimensions.

Actualment, la majoria de pescadors utilitzen un tipus de passador consistent en una 
petita agulla o varilla d’acer inoxidable, amb un orifici al mig, per on s’hi passa un fil 
de nilon, de la mida que es desitgi. D’aquesta manera, es van enfilan les captures, 
pels opercles o bé per les òrbites dels ulls o les mandibules, segons l’especie que es 
tracti, i van quedant al fil de nilon.

Aquest tipus de passador permet ser trasportat a la boia o a la cintura, lligat al 
cinturó, evitant que impedeixi  la seva obertura, cosa que seria perillosa en cas 
d’haver de deixar anar el llast.

Cal dir, però, que en les competicions, es prohibeix l’ús del passador a la cintura, per 
evitar accidents, obligant al pescador a no abandonar la boia de senyalització.

3.4.4. La llanterna

La llanterna subaquàtica ens facilitarà la pesca a cau, permetent explorar el racons 
més foscos dels amagatalls rocosos on es protegeixen els peixos.



Tot i això, no s’ha d’exagerar la seva utilització, ja que molts peixos s’espanten 
ràpidament amb la llum arificial dels focus, així que més val aprendre a veure en 
l’obscuritat, aprofitar els contrallums i guardar la llanterna com a últim recurs.

La llanterna ha de ser totalment estanca, i s’agraeix un tamany petit i manejable, de 
fàcil utilització, que ens estalvii esforços durant la immersió.

Molts pescadors realitzen modificacions personals en les seves llanternes, per 
augmentar la seva eficàcia: canvi de la bombeta normal per una halògena, 
insonorització contra els cops amb neoprè, canvis de l’interruptor per que s’apagui 
automàticament, etc. Tot s’hi val per millorar-ne les prestacions.

Cal dir que en alguns països, com per exemple a França, n’està prohibit l’ús. A 
Catalunya està permès el seu ús per motius de seguretat.

3.4.5. Els desenrocadors

Ja entrem amb aquest material dins del bricolage de la pesca submarina.

Els més utilitzats son els ganxos, de diferents mides, que permeten estirar amb força 
els peixos enrocats. S’utilitzen sobretot amb els neros.

Molts pescadors hi afegeixen una peça a la punta que permet enganxar els arpons 
enrocats per facilitar la seva recuperació.

Amb el mateix objectiu s’utilitza el desenrocador de mà, petit pasamà d’acer 
inoxidable que permet enganxar la part posterior del arpons enrocats, podent 
treballar-los millor.

3.5. Material accesòri

3.5.1. El rellotge



El apneísta i/o el pescador submarí tindràn en aquest instrument un gran ajut, ja que 
en tot moment  permetrà saber l’hora i el temps que es porta practicant.

Aquest rellotge, evidentment haurà de ser completament estanc, i, a ser possible, en 
material resistent (inoxidable i antixoc).

També permetrà controlar les apnees i el temps de recuperació en superfície.
Existeixen models que incorporen profundimetres i diferents alarmes (de 
profunditat, de temps, etc.).

3.5.2. L’embarcació

Arriva un moment que el pescador, per tal d’aumentar el seu nivell esportiu, i per tal 
de coneixer noves zones, necessita de l’ajut d’una embarcació.

Aquesta permetrà rápids desplaçaments, recòrrer majors distàncies i accedir a zones 
de dificil accés. Això augmentarà en gran mesura el camp d’acció del pescador 
submarí.

A part, l’embarcació permet portar tot el material de recanvi i  les captures, evitant 
així transportar-les a la boia. Permet també l’ajut d’un company des de dalt de 
l’embarcació, cosa que aumenta la seguretat, sobretot en cas de corrent forta, molt de 
tràfic marítim, etc.
Les embarcacions més utilitzades pels pescadors submarins són les pneumàtiques i 
semirrigides donada la seva lleugeresa i seguretat, encara que d’altres prefereixen les 
embarcacions de fibra, ja que precisen menys manteniment i fins i tot tenen més 
espai útil. Això no deixa de ser una opció personal.

3.5.3. La sonda

En la pesca submarina moderna no es pot oblidar un accesòri de l’embarcació que 
permet ampliar encara més el camp d’acció de l’esportista: la sonda gràfica. 

Aquest instrument permet localitzar els fons rocosos més allunyats i desconeguts 
amb certa facilitat, deparant moltes i grates sorpreses en descubrir noves i bones 
zones de pesca. 



3.5.4. El G.P.S.

El G.P.S. és un altre aparell electrònic que ens dona les coordenades (longitut i 
latitut) del lloc on ens trobem i també ens indica el camí a seguir per dirigir-nos a un 
punt concret previa introducció de les seves coordenades. Funciona en conexió amb 
satèl.lits, i per triangulació obté les dades necessàries que ens indiquen les posicions 
desitjades.

Aquest aparell permet memoritzar les coordenades d’infinitat de localitzacions, amb 
la qual cosa ens pot servir com a substitut o si més no com a suport de la nostra 
llibreta de senyes.

Per afinar la localització s’ha d’utilitzar en combinació amb la sonda, ja que poden 
donar un error d’algunes decenes de metres.


