Veles pels Oceans
Diumenge, 5 d’octubre.
Tot a punt per deixar amarres i sortir a desfilar davant de la línia de costa de la
ciutat, per arribar al CCIB (Forum) on es farà la cerimònia d’inauguració.
La nit abans ens han donat les instruccions. En ½ hora he d’abandonar el
recinte del Moll de la Fusta, és el temps que romandrà oberta la passarel·la del
Maremagnum. Quin neguit, semblava impossible.
A les 10 en punt, s’obre la passarel·la i inicia la maniobra el Tara (vaixell que ha
estat 2 anys enganxat al gel flotant de l’àrtic per a fer-hi estudis de
meteorologia i biodiversitat entre d’altres)
El Dzul Haà sembla un esquitx, envoltat de monstres de dos i tres pals, gabiers
i mercants, que formen la flota del Sailing to Barcelona. El “Diosa Maat” vaixell
de Ecologistas en Acción i el “Hakuna Matata-Reunion Islands”, comparteixen
l’honor, juntament amb el Dzul Haà, d’ésser els vaixells de menys eslora.
El “Jadran” un gabier de tres pals de la marina militar de Montenegro i el
“Palinuro” de la marina militar italiana, eren els bucs insígnia, pel que fa al seu
port i bellesa.
El “MarViva Med” un mercant amb son germà el “Oceana-Ranger” un
catamarà de 2 pals, ambdós de la fundació Oceana, juntament amb el “Tara”,
eren els ambaixadors de tota la flota, per la feina feta i pel que de fita tenen
llurs organitzacions per a molts de nosaltres.
Quina meravella!
Totes les veles desplegades en solemne
comitiva per acompanyar al Tara que
desembarcaria al Port Forum i entregaria
com a acte simbòlic, un document de
compromisos de part de tots aquells que ens
dediquem a estudiar el mar, des del mar, pel
Congrés de la UICN, dins del actes de la
inauguració del mateix.
El Halifax, el Sea Star, el Far-Barcelona, el
Santa Eulàlia, el Fleur de la Passion, el Fleur
de Lamppol i el Garlaban, entre d’altres, feien
que ens sentíssim orgullosos de pertànyer a
una comunitat tant, tant...... especial.
Tornant, ens hem permès el luxe de fer una
petita cursa amb l’Oceana Ranger. Per
descriure-ho en una paraula: meravellós!

Navegant al costat de
l’Oceana-Ranger

El pavelló de Roses, hissat a babord del Dzul Haà, ha flamejat orgullós enmig
de les veles més verdes del planeta.

