Barcelona den 28 nov 2000

Rapport nr 4

Hej på Er landkrabbor och seglare! Vi hoppas att den milda och regniga hösten i Sverige, har övergått till
vinter och snö när vi kommer hem till jul, så att den rätta julstämningen inﬁnner sig för oss alla.

Grau-Du Rois - Barcelona
16 oktober - 2 november 2000

Vi lämnade Grau-Du Rois den 16
oktober. Bron som vi måste passera öppnades kl 08.00 och vi tuffade ut i ett lugnt Medelhav. Efter
en halvtimma såg vi något vitt i
horisonten, och i kikaren såg vi att
det var några av Pyrineernas snöklädda toppar som låg där alldeles
till babord om vår kurs. Dessa toppar följde oss ända till St Syprien
och växte sig större och större. Vi
tog hamn i Gruissan en av dessa
nybyggda hamnar kantade av hyreshus för semestrande, tomt och
öde vid denna årstid. På kvällen
var det någon som knackade på båten, och det var Conny Drotz från
Stockholm som kom ombord och
pratade en stund. Han hade seglat
från Sverige 1990 via kanalerna
och blivit kvar i Gruissan och där
fått många vänner. Han hade först
bott i sin båt men hyrde nu en studio på 28 m2.

Nästa dag lämnade Capetaneriet
en bra väderrapport och vi gick
vidare till St Syprien där Rolf och
Britt Blomberg bor under vinterhalvåret. De tog väl hand om oss
under den vecka vi stannade, körde
oss runt i sin bil till många vackra
platser - Céret, en charmig liten
stad, Collioure och till den vackra
hamnen Port Vendres. Vi var i Pergignan och handlade i ett varuhus
med 30 kassor. Som grädde på
moset visade de oss också staden
Figueres med Salvador Dali-muséet, ett mycket spännande och
annorlunda museum

Hos Rolf och Britt i St Cyprien

24 oktober - dags att fara vidare.
Första spanska hamn blev Llanca
där vi ﬁck telefonsamtal från våra
norska vänner Björg och Harald
som berättade att de var i Alicante
och hade mycket dåligt väder. I
TV visade man på kvällen fruktansvärda översvämningar i Murcia nära Alicante och i Tarragona
söder om Barcelona.

Llanca marina
25 oktober - vaknade till en solig morgon och en svag sydväst.
Vi lämnade hamnen men efter en
kvart upptäckte Rune att varvräknaren inte fungerade. Vi stängde
motorn och den gick sedan inte
att starta. Rune började söka efter
felet och fann snart att säkringen
på generatorns elsystem hade gått.
Han satte i en ny och vi var på
gång igen. Havet var slätt tills vi
kom till Cabo Creus, där vi ﬁck
höga dyningar, 3-4 m.
Cabo Creuz
Vi passerade den vackra byn Cadaques som är känt för sitt Salvador Dali musée och därefter staden
Rosas. Mellan hamnen La Escala
och Estartit passerade vi ett vackert område med branta klippor ned
mot havet. Många turistbåtar gick
alldeles invid land och besökte
grottorna som ﬁnns i berget. Vi
tog hamn i Estartit och ﬁck höra
att detta område är ett eldorado
för dykare. Costa Brava kusten är
mycket vacker men hamnavgifterna här låg på ca 200 kr, dubbelt
så dyrt mot vad vi tidigare har betalat. När vi sedan kom till Arenys
de Mar och hamnarna längre söder
ut blev avgiften halverad.

Costa Brava

26 oktober - Hade otur när vi lämnade hamnen och ﬁck akterfästet
i propellern (en sjunklina som går
in till bryggan). Det blev för Rune
att bada, men tampen satt så hårt
att en dykare ﬁck hjälpa till att
skära loss den. Nästa hamn blev
Palamos.

27 oktober - Vidare söderut i ett
lugnt hav förbi vackra branta klippor där husen klängde sig fast
omgivna av pinjor. Passerade Lloret de Mar där vi var på semester
1962. Vi kände igen den långsträckta stranden men kunde inte
minnas alla dessa höghus. Vi tog
hamn i Blanes och ﬁck här den
första riktigt varma dagen sedan vi
kom ut i Medelhavet. På kvällen åt
vi på en Catalansk restaurang och
restaurantägaren tog väl hand om
oss och föreslog några speciella
Catalanska rätter. Jag är fortfarande nyﬁken på vad jag åt egentligen
- först en vit soppa ganska fet och
sedan en liten fågel (Det var väl
inte några av våra småfåglar som
kommer till Sverige på våren?)
Dessert: risgrynsgröt med mjölk.
Rune ﬁck som förrätt en god sallad på tonﬁsk, ägg, anjouvise och
tomat, Huvudrätt: grillat lammkött
och det gillade han ju, Dessert:
kräm på bär. Ja, det är idel överraskningar när man inte kan språket. Dessutom talar man catalan
här i Catalunya och det språket
skiljer sig mycket från den vanliga
spanskan.

Estartit

Lloret de Mar

28 oktober - nästa hamn blev Arenys de Mar, en mycket mysig ﬁskehamn där vi festade på musslor
och räkor.
30 oktober - gick till Mataro, där
vi ﬁck besök av Niklas ﬂickvän
Susanna som bor i grannbyn Villasar. Rune ﬁck god hjälp av henne
med språket när han skulle installera spansk internet.

Areny de Mar

2 november - Gick från Mataro,
passerade Port Olimpic och gick
via Barcelonas stora hamn in
till Port Vell. Det kändes skönt
att komma in i denna skyddade
hamn efter att ha legat och guppat i Mataro´s hamn som inte ger
något gott skydd vid sydvästlig
vind. Men även i Port Vell guppade det, och det var ﬁskebåtarna
som rev upp vågor som sedan slog
mot kajerna. Port Vell var fullbokad och vi kunde inte stanna där
över vintern. Vi var lite besvikna i
början för Port Vell ligger mycket
centralt.

Port Olimpic, Barcelona

Port Vell

Vinterhamn 9 november 2000 - 24 april 2001
Nu har vi funnit oss tillrätta här och
föredrar denna hamn framför Port
Vell. Avståndet från Port Olimpic
till Port Vell är inte mer än 10 min
gångväg. Vi känner mycket mer
frihet här, friskare luft och närhet
till stränderna. Ett minus är discoteksmusik från 21.00 - 05.00, vilket vi varnades för av grannbåten i
Port Vell. Men faktum är att vi inte
har ont av musiken. Vi kryper ner
i ruffen och stänger till på kvällen
och då hör vi den inte.

Strandpromenad vid Port Olimpic

Livet i Barcelona - På vår brygga
ligger ytterligare två svenska båtar. Vi har en träff en gång i veckan
och har mycket trevligt tillsammans. Fruarna brukar ta en morgonpromenad på stranden. Vi har
ett modernt varuhus intill hamnen som har allt och dessutom en
biograf där ﬁlmerna inte är dubbade. Vi har varit uppe på taket av
Gaudi´s vackra hus Pedrera och
besökt Sagrada Familia som man
fortsätter att bygga vidare på. På
Plaza Espana ﬁnns en fontain och
på fredagar och lördagar spelar
man musik och har ljusspel i fontänen. Otroligt mycket återstår att
se.

La Rambla

Vi blev bjudna på middag av
Susanna och hennes föräldrar
i Villasar och hade en trevlig
eftermiddag tillsammans. En dag
tog vi tåget till den vackra staden
Girona där vi strålade samman
med Rolf och Britt och utforskade
staden.

La Sagrada Familia

Svenskar i Barcelona

Vi träffar många trevliga människor, en del mycket originella.
Michel, en amerikan, har två
stora kakaduor i båten där de har
ett träd att klättra i. Han anser att
dessa fåglar är de klokaste djur
man kan tänka sig. De förstår vad
han säger. När han låser in dem
i buren och glömmer nyckeln
i låset, låser de upp själva och
gömmer nyckeln.

Seglarskolan är mycket aktiv och
då är havet utanför fullt av segel.
På stranden ﬂyger man med drakar och solbadar - ja några badar
i det 16-gradiga vattnet. Elsy och
båtgrannen Catja slängde sig i
härom dagen då vi hade 24 grader
och lugnt. Vi har sol i stort sett
varenda dag och ca 18 - 22 grader
men vädret varierar och temperaturen efter kl 18.00 då det är
mörkt går ner mot 13 - 17 grader.

Varma hälsningar från bryggseglarna på Eldfågeln
Elsy o Rune

