La pesca a l’Albufera constitueix un ric patrimoni cultural que va
ser declarat l’any 2016 com a Bé d’Interès Cultural Immaterial
(BIC) i que mostra les formes de vida tradicional del poble valencià

L’ART DE LA PESCA
A L’ALBUFERA DE VALÈNCIA
CONSTITUEIX UNA LLIÇÓ DE LA SORPRENENT INTERACCIÓ
DE LA NATURALESA I LA HUMANITAT AL LLARG DELS SEGLES
MUNICIPIS ON ES DESENVOLUPA LA PESCA
El Palmar (València), Catarroja i Silla.

SIMBOLOGIA DELS REDOLINS
És un alfabet de xifrats simples que identifiquen la pertinença de cada pescador en els llocs de pesca fixos.

PERÍODES DE PESCA
Pesca de l’Anguila
Resta d’espècies

De l’1 d’octubre al 30 d’abril.
De l’1 d’octubre al 30 de juny
(prorrogable fins al 31 de juliol).

DIFERENTS ARTS I APARELLS DE PESCA
Xarxes calades
Arts amb ham
Nanses

Tir, Pla, Xarxes Paraderes fixes
o submergides.
Palangre, guillem o canyetes.
Mornell cec, mona o moneta,
mornella, mornellot.

AMENACES
La falta de quantitat i la consegüent pèrdua de la qualitat de
l’aigua i de vegetació subaquàtica en la llacuna des dels anys
70 són les dues principals causes del descens de captures,
especialment de l’anguila i del llobarro.
Es podria invertir aquesta tendència:
• Rehabilitant el vincle hídric entre el riu Xúquer, l’Albufera
i la mar.
• Reduint els abocaments incontrolats o insuficientment
depurats.
• L’increment de cabals d’aigua de qualitat afavoriria la
recuperació dels hàbitats naturals.

MODALITATS DE PESCA
La forma de pesca i les arts permeses han evolucionat al llargdels
anys, pervivint dos tipus:
Els Redolins
Llocs fixos de pesca en el llac, canals o marjals amb xarxes
paraderes i nanses. És una modalitat exclusiva de la Comunitat
de Pescadors del Palmar. El sorteig anual dels llocs se celebra
anualment el segon diumenge de juliol. Van existir fins a 104
redolins, actualment només se’n sortegen uns 58.
L’Involant
Pesca ambulant per tota la superfície del llac bé amb xarxes bé
amb diferents tipus de nanses.

LLUITA DE LES DONES
Les dones no podien ingressar
a les comunitats de pescadors,
encara que foren filles de
pescador, i només podien
participar teixint xarxes i
venent el peix, la qual cosa es
denominava “fer faena”. A
mitjans dels anys 90, cinc
dones van demanar ingressar,
però van ser rebutjades. El
llarg i tens conflicte per
discriminació de gènere i

social, va concloure amb una
victòria als Tribunals, que va
ser definitiva l’any 2005 i va
suposar que la Comunitat
deixara de ser una institució
exclusiva dels homes i
restringida i tancada a les
dones i als seus descendents.
Aquesta lluita va suposar a
més d’un gran progrés social,
la conquesta de la igualtat
dels drets de les dones.
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