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Fundació  
Promediterrània 
 

El patronat és l’òrgan de govern, representació i administració de la Fundació Promediterrània. Està format per 16 membres. 

Les responsabilitats essencials del patronat són: orientar i impulsar objectius estratègics de la Fundació, garantir la 
transparència i eficiència de la seva gestió, aprovar els plans de treball i traslladar a la societat la importància de la seva 
missió. 
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Sr. Francesc Benaiges i Samarra.  
Confraria de Pescadors de Palamós 
 
Sr. Pere Padrosa i Pierre (2) 
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Sr. Frederic Valls i Vilaespasa.  
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Roca Junyent Advocats 

 

1. En substitució del Sr. Ricard Fontanet i Angosto. 

2. En substitució de la Sra. M. Dolors Rodríguez i Muñoz 
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Presentació 
D’ençà que l’Ajuntament de Palamós va crear el 
2004 la Fundació Promediterrània, una entitat 
amb personalitat jurídica pròpia, per a facilitar la 
gestió diària del Museu de la Pesca, s’ha estat 
treballant per generar un programa d’accions i 
activitats sostenible, útil a la comunitat, de 
qualitat, amb capacitat d’atracció per a diferents 
tipus de públics, compromès amb el patrimoni 
marítim i local, per a gaudi i benefici de la 
societat en un entorn turístic com és la Costa 
Brava. 

L’any 2013 el Museu de la Pesca ha 
desenvolupat el projecte cultural “El gust de la 
mar”, una iniciativa amb la finalitat de posar en 
valor la singularitat del nostre entorn. La 
pervivència de testimonis únics han configurat a 
Palamós un patrimoni cultural i natural que cal  
rendibilitzar a través d’un desenvolupament 
sostenible. 

Enfront de la regressió que travessa la pesca 
marítima, a Palamós s’ha optat per reconvertir 
aquesta activitat primària i la infraestructura que 
l’envolta mitjançant el desenvolupament d’un 
nou vessant de major valor afegit: la cultura del 
peix. 

El “Gust de la mar”, doncs, és el nom genèric 
d’un instrument de promoció i projecció que ha 
pres formes diferents segons els equipaments i 
s’ha adaptat a públics diversos. El plantejament 
ha girat entorn de tres eixos de treball: 

a. La memòria i la identitat de la comunitat, 

b. La pesca i el peix com a recurs prioritari per al 
turisme sostenible, en tant que el patrimoni 
cultural i natural lligat a les formes de vida 
tradicional atreu a un nou sector de turistes que 
busquen viure una experiència emocional i 
personalitzada, lluny de la massificació. 

c. El mar i el peix com a agents essencials del 
desenvolupament econòmic, sota criteris de 
sostenibilitat, és a dir, aprofitament viable però 
respectuós, diversificat i que impliqui la població. 

A través d’aquest projecte, des del Museu de la 
Pesca s’ha treballat al llarg de tot l’any en tota 
mena d’accions i iniciatives per a que la societat 
conegui i entengui què s’extreu de la mar; d’on 
prové el coneixement que ens permet pescar, 
preparar, cuinar i consumir peix; com es 
manipula i cuina el producte pesquer per tal que 
ens arribi al plat amb unes condicions i 
característiques que fan que la cuina marinera de 
la costa de Girona esdevingui excepcional.  

I més enllà d’això, s’ha treballat paral·lelament 
per posar en valor el ric patrimoni natural i 
cultural lligat al peix, a la pesca i els pescadors. 

El “Gust de la mar” és el projecte cultural que ha 
presentat el Museu de la Pesca, conformat per 
accions i activitats de conservació, estudi i difusió 
del patrimoni marítim de la Costa Brava que ha 
tingut el seu escenari en el mateix Museu, a 
l’Espai del Peix, a les Barques del Peix i en el 
territori del seu abast.

.
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Missió 
La missió de la Fundació Promediterrània per a la conservació, l’estudi i la difusió del 
patrimoni cultural i marítim és investigar, adquirir, salvaguardar, conservar, vetllar i 
difondre l'herència cultural de la gent de mar del litoral català en general i, de forma 
especial, del gironí, així com el seu patrimoni marítim i pesquer, amb el propòsit d'assolir 
la sensibilització i el gaudi de la societat envers el medi marítim i de contribuir, amb 
qualitat, al desenvolupament cultural, social i econòmic del municipi de Palamós 

Objectius generals

a) Preservar, mantenir i incrementar el patrimoni 
que constitueix el fons del Museu de la Pesca. 

b) Fomentar la comprensió del món marí i de la 
gent de la mar a través de l'aprenentatge i 
sensibilitzar la societat envers la preservació del 
medi marítim. 

c) Instituir beques, ajudes a estudiants, així com 
organitzar i finançar trobades i conferències. 

d) Promoure publicacions de qualsevol mena 
per a difondre les activitats del Museu de la 
Pesca i l’Espai del Peix, així com les relacionades 
amb les finalitats fundacionals; crear i organitzar 
un fons documental envers la temàtica objecte 
de la Fundació. 

e) Oferir al públic una experiència satisfactòria 
en clau lúdica a partir de la seva visita al Museu 
de la Pesca i a l’Espai del Peix. 

f) Liderar i promoure la recerca sobre el medi 
marí i la pesca a la costa catalana en general i a 
la Costa Brava en particular. 

g) Donar claus d'interpretació de la realitat 
econòmica, social i cultural del sector marítim i 
plantejar els problemes actuals i els reptes que 
el sector marítim i pesquer ha d'afrontar. 

h) Treballar per a què el Museu de la Pesca sigui 

un lloc de diàleg entre la gent del mar i la resta 
de la societat. 

i) Accentuar la vocació marítima de Palamós. 

j) Convertir el Museu de la Pesca en un referent 
de la identitat de les comunitats de la costa 
gironina i aconseguir que sigui reconegut com 
un referent dins el seu àmbit. 

k) Fer que el Museu de la Pesca i l’Espai del Peix 
esdevinguin un element central de la imatge de 
Palamós i un centre d'atracció per a diferents 
tipus de visitants, tant estrangers com nacionals 
i, d'aquesta manera, contribuir a la promoció 
cultural, social, turística i econòmica del territori. 

l) Impulsar la recerca sobre el mar i la pesca 
amb programes i activitats que impliquin al 
Museu de la Pesca i establir acords amb 
universitats, centres d'estudis, institucions, 
organismes o entitats, públiques o privades, 
amb una línia de recerca similar. 

m) Promocionar, vetllar i contribuir al 
desenvolupament del patrimoni cultural del 
municipi de Palamós, entès com a patrimoni 
cultural, natural, paisatgístic, històric, artístic, 
arqueològic, monumental, arquitectònic, 
etnològic, industrial, paleontològic, documental, 
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bibliogràfic, científic o tècnic, etc. 
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Projectes connexos 

 

MUSEU DE LA PESCA 

Presenta el món de la pesca, a través de l’exposició 
permanent ubicada al port i d’un conjunt d’activitats de 
dinamització cultural. Treballa per afermar-se al propi 
territori i ajudar a provocar canvis i reflexions envers el 
patrimoni marítim i pesquer que afavoreixin la societat. 

 

ESPAI DEL PEIX 

L’equipament cultural vol contribuir al coneixement, la 
sostenibilitat dels productes pesquers i de la seva 
gastronomia, tot posant en valor i fent pedagogia 
d'aquelles espècies poc cotitzades, però amb un alt valor 
culinari i gastronòmic amb el compromís de fomentar-ne el 
seu consum. 

 

LES BARQUES DEL PEIX 

La tasca de difusió engegada pel Museu de la Pesca es 
fonamenta en la recuperació, la conservació i l’estudi del 
patrimoni marítim i pesquer. Per aquest motiu, aposta per 
una ampliació cap a l’aigua, cap al medi natural de les 
embarcacions per mitjà de la preservació de les 
embarcacions cedides al Museu i la posada en marxa la 
seva “extensió flotant”. 
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CÀTEDRA D’ESTUDIS MARÍTIMS 

La Càtedra d’Estudis Marítims  es proposa com una 
instància universitària, reconeguda i mantinguda per la 
Universitat de Girona i l’Ajuntament de Palamós, amb 
l'objectiu d’esdevenir una plataforma d'estudi, projecció 
exterior i divulgació de l'activitat marítima i pesquera del 
litoral gironí, i de la seva riquesa patrimonial, social, 
econòmica i cultural. 

 

DOCUMARE: CENTRE DE DOCUMENTACIÓ 
DE LA PESCA I EL MAR 

Documare és un punt de referència bibliogràfic i 
documental que busca, recopila, gestiona i difon informació 
i documentació de qualitat relacionada amb el fet marítim i 
pesquer amb l'objectiu de construir coneixement, posar en 
valor i sensibilitzar la societat vers l'activitat, la cultura i el 
patrimoni marítim. 
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L’equip humà  
 

Miquel Martí 

Cap de l’Àrea de Patrimoni 
de l’Ajuntament de Palamós. 
Director de la Fundació 
Promediterrània i director del 
Museu de la Pesca. 

Glòria Ñaco 

Tècnica de difusió, educació i 
acció cultural 

Núria Teno 

Conservadora i restauradora 

Raül Mata 

Tècnic del patrimoni flotant. 
Coordinació de manteniment 
d’equipaments  

Alfons Garrido 

Documentalista del centre de 
documentació. Comunicació 
digital. Recerca.  

Ramon Comes 

Administratiu comptable 

Xavier Martínez 

Cap de recepció i reserves 
del Servei d’Atenció al 
Visitant 

Mar Ribot 

Recepcionista. Servei 
d’Atenció al Visitant  

Jaume Badias 

Recepcionista. Servei 
d’Atenció al Visitant 

Margaret 
Esders 

Recepcionista. Servei 
d’Atenció al Visitant  

 

Amb la participació de: 

 

Ramon Boquera 

Cuiner col·laborador de 
l’Espai del Peix. Guia 
d’activitats culturals 

Joan Cuadrat 

Xef assessor de l’Espai del 
Peix. Guia cultural.
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Fites 2013 

01                         
 

MOTOR DE 
DESENVOLUPAMENT 

 

Els projectes connexos 
del Museu de la Pesca 
han esdevingut una any 
més un motor per al 
desenvolupament 
econòmic, social i 
cultural del municipi de 
Palamós. 

02                          
 

ATENCIÓ DELS 
MITJANS 

 

Diversos mitjans de 
comunicació han 
enfocat els seus 
objectius en tota la 
feina realitzada per al 
foment i la projecció del 
patrimoni cultural com 
a eina per a l’atracció 
del turisme cultural. 

03                               
 

APOSTA PER LA 
FORMACIÓ 

 

La formació ha 
constituït un dels eixos 
centrals en la tasca 
desenvolupada durant 
tot l’any, una tasca en 
benefici de la comunitat 
i dels sectors econòmics 
municipals. 

04                               
 

COMPROMÍS AMB EL 
MUNICIPI  

 

El patrimoni cultural i 
marítim ha continuat 
sent eix de 
desenvolupament 
gràcies al compromís 
del Museu de la Pesca 
amb les institucions i 
agents locals.
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Dades 2013 

324 dies d’obertura anuals 

2.730 hores d’obertura a l’any 

36.796 visitants 

10.919 visitants a l’Espai del Peix 

37.065 usuaris a totes les activitats 

5.749 escolars a les  pedagògiques 

626  sessions en 74 activitats diferents 

243  nous objectes i documents 

6.367  objectes registrats 

5.861 objectes digitalitzats 

10.668 referències a Documare 

2.263 seguidors a les xarxes socials 
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Col·leccions i 
documentació 
 

LA DOCUMENTACIÓ DELS FONS ÉS UNA FEINA I UNA EINA CABDAL EN LA GESTIÓ DE LES COL·LECCIONS 
D’UN MUSEU. 

HISTÒRICAMENT HA ESTAT UNA ÁREA POC VISIBLE DE LES QUE INTEGREN EL PROGRAMA. TOT I AIXÍ, EL 
NOSTRE MUSEU HA APOSTAT SEMPRE PER IMPULSAR AQUEST VESSANT QUE LI ÉS PROPI 

ENGUANY S’HA ASSOLIT LA XIFRA DE 13.359 PECES CATALOGADES I S’HA FET UN IMPORTANT TREBALL DE 
REVISIÓ I ESTANDARDITZACIÓ DELS REGISTRES. 

 

EVOLUCIÓ DELS FONS I COL·LECCIONS DEL MUSEU DE LA PESCA 

Fons 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Fons d’art I etnologia 2.651 2.848 3.171 3.230 3.373 3.474 3.744 3.763 

Fons de ciències 
naturals 1.764 1.761 1.765 1.766 1.768 1.768 1.768 1.768 

Fons d’imatges 4.878 5.125 5.312 5.660 5.969 5.969 6.656 6.973 

Fons d’Art E. Torroella   797 797 797 797 855 855 

TOTAL 9.293 9.734 11.045 11.453 11.907 12.008 13.023 13.359 

 

Aquest any 2013 el Museu de la Pesca ha continuat 
el treball engegat l’any anterior quant a la 
documentació de les col•leccions. 

Així, hem dut a terme la revisió completa del 
Tesaurus per designar els noms dels objectes del 
nostre fons, i hem iniciat la seva implementació a la 
base de dades, tot aprofitant per dur a terme una 
revisió dels continguts de les fitxes d’inventari. 

També seguim formant part del grup de treball de 
Col•leccions Fotogràfiques integrat no només per 
documentalistes de museus, sinó també per 
persones vinculades a la gestió de col•leccions 
fotogràfiques procedents entre altres de l’Institut 
d’Estudis Fotogràfics de Catalunya, de la Biblioteca 
de Catalunya i de l’Arxiu Nacional de Catalunya. 

Com a museu pilot, ja disposem del mòdul de 
gestió de Col•leccions Fotogràfiques, i juntament 
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amb el grup de treball, continuem treballant en 
l’elaboració de tesaurus i llistes de termes específics 
per a aquests fons. 

D’aquesta manera podrem integrar la 
documentació i la gestió de tots els fons i 
col•leccions (art, etnologia, fotografia, Ciències 

Naturals) en una sola base de dades.  

La finalitat última és que la informació sobre 
col•leccions de tots els museus de Catalunya pugui 
passar a formar part d’una única gran base de 
dades consultable des d’Internet.

. 

GESTIÓ DE COL·LECCIONS 

El fons del Museu s’ha vist incrementat el 2013 amb 
la donació de 92 objectes i documents. 

Així mateix, hem tramitat la renovació i ampliació 
del dipòsit en règim de comodat signat amb el 
Museu Marítim de Barcelona, que enguany ha cedit 
una àncora d’almirallat de grans dimensions que 
s’ha col•locat davant la façana del Museu. 

També s’ha signat un contracte de dipòsit en règim 
de comodat amb la Federació Territorial de 
Confraries de Pescadors de Girona, que ha suposat 
la cessió d’una part del seu fons documental per tal 
de garantir-ne la seva correcta conservació i la 
consulta i estudi,

   

CONSULTES I CESSIONS DE FONS FOTOGRÀFICS I AUTORITZACIONS DE PRESA 
D’IMATGES A L’INTERIOR DEL MUSEU 

L’any 2013 s’han atès un total de 70 consultes, les 
quals han suposat una cessions pel total de 670 
imatges. Alhora, s’han autoritzat 10 preses 
d’imatges a l’interior del Museu. 

En termes de cessió, s’han cedit imatges a 
institucions i entitats locals, com diverses àrees de 
l’Ajuntament de Palamós i Ràdio Palamós. També se 
n’han cedit al Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Medi Natural de la Generalitat 
de Catalunya (Facebook), a Direcció General de 
Pesca, Diputació de Girona, Patronat de Turisme 
Costa Brava, DO Empordà, Catalan Tourist Board UK 
(Centre de Promoció Turística de Catalunya a 
Londres) i al Museu Marítim de Barcelona. 

S’han atès mitjans de comunicació com TV3, New 
York Times, La Vanguardia, Diari Ara, Sapiens, 
Descobrir Catalunya, Descobrir Cuina, Cap 
Catalogne, Visit Girona i Revista Esclat.  

Els Cocinillas.es i Juliesheridan.com també han 
publicat imatges cedides pel Museu de la Pesca.  

Diverses empreses de promoció turística també han 
usat recursos fotogràfics del museu: CBC 
Convention Bureau, Calafell Evasion, Pure 
adventures, Empordà Vita, Lets Bonus o Truly Spain. 
Entre les empreses, es poden destacar Twopots, 
Espais, Varis Arquitectes i Sömi Studio.  
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CONSULTES DE FONS I COL·LECCIONS 

S’han atès 6 consultes relacionades amb el fons i 
col•leccions, centrades en el patrimoni local (Béns 
Mobles), (fons del Museu), en la història del Museu 
per a una tesi doctoral sobre Museus a la 

postguerra, uns canons trobats a Palamós el 1967, 
les pipes de Palamós per a un estudi arqueomètric 
impulsat per la UB o en el propi fons del museu.

GRUPS DE TREBALL 

El fet que les col·leccions del Museu de la Pesca 
estiguin digitalitzades en un 92,05% permet 
participar en un seguit de grups de treball i 
experiències pilot per tal d’apropar les col·leccions 
als usuaris. 

Grup de treball per unificar els tesaurus utilitzat en 
la documentació dels fons dels museus marítims. 

Iniciativa pionera a Catalunya, en la que participa la 
tècnica del Museu de la Pesca Núria Teno, per tal 
d’unificar els tesaurus emprats a la documentació de 
col•leccions. S’ha iniciat aquest treball tot unificant el 
“nom objecte” per tal de facilitar la cerca als usuaris 
online. La coordinació del mateix l’assumeix el 
Museu Marítim de Barcelona. 

 

 

 

Grup de treball de documentació dels fons dels 
museus marítims al Museu Marítim de Barcelona 

Equip de Museus Pilot per adaptar el programari 
MuseumPlus per a la catalogació de fons 
fotogràfics. 

El Museu de la Pesca participa en un equip liderat 
per la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, 
Museus i Patrimoni de la Generalitat de Catalunya a 
través del seu Servei de Suport Tècnic i Inventari, en 
el qual participen: Museu d’Història de Catalunya, 
Arxiu Nacional de Catalunya, Biblioteca Nacional de 
Catalunya, Institut d’Estudis Fotogràfics de 
Catalunya,  Museu Marítim de Barcelona.  

Des del Museu de la Pesca hi treballa la tècnica 
Núria Teno  i el Museu ha estat un dels museus 
pilots per tal de valorar la seva eficàcia. 

 

ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ  I RESTURACIÓ 

RESTAURACIÓ DE LA IMATGE DE LA VERGE DEL 
CARME.  

Reintegració de parts perdudes a la mà durant la 
processó marítima de 2012 

EXPOSICIÓ PERMANENT 

Tasques de conservació i restauració de peces 
exposades a l’exposició permanent. 

 

FONS GALÍ.  

Neteja de pintures escollides per a la mostra anual. 

RESTAURACIÓ DE NOSTRA SENYORA DE GRÀCIA 

S’ha dut a terme el procés de restauració de 
l’escultura en pedra de Nostra Senyora de Gràcia, 
executat per una empresa especialitzada a la seu i 
sota la supervisió del Servei de Restauració de Béns 
Mobles de la Generalitat 
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Centre de 
documentació 
L’ANY 2013 HA ESTAT UN ANY D’IMPÀS PER A DOCUMARE, FIXAT EN L’OBJECTIU DE LA INAUGURACIÓ DE LA 
NOVA SEU DEL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ A L’EDIFICI DEL TINGLADO. 

L’ACTIVITAT “APRENDRE A FER TREBALLS DE RECERCA” S’HA CONSOLIDAT ENTRE ELS ALUMNES D’ESO I 
BATXILLERAT DE PALAMÓS I SANT ANTONI DE CALONGE 

S’HAN ATÈS 500 USUARIS I S’HA DONAT SUPORT A DIVERSOS INVESTIGADORS D’ÀMBIT INTERNACIONAL 

USUARIS DEL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ 

L’any 2013 Documare ha atès 501 usuaris. Com en anys anteriors, el perfil d’usuari es concentra en estudiants de 
batxillerat que realitzen treballs de recerca, estudiants universitaris que fan treballs de màster, investigadors 
amateurs i investigadors professionals sèniors. És un perfil més especialitzat que cerca informació molt específica 
sobre un aspecte concret. 

Entre els mitjans de contacte més usats pels usuaris, 
més del 60% de consultes s'han rebut i s'han respost 
a través del correu electrònic, una dada que 
correspon amb la tendència cada cop més estesa de 
consumir informació en format digital i de forma 
quasi bé instantània.  

Les principals dades consultades continuen estan 
relacionades amb estadístiques de pesca, informació 
i estadístiques sobre el port de Palamós i el seu 
sector pesquer, imatges, informació sobre el Museu 
de la Pesca i la confecció de bibliografies 
temàtiques.  

Des del Centre de Documentació s’han atès totes les 
consultes relacionades amb els continguts i el 
funcionament dels diferents recursos publicats a la 
web del Museu de la Pesca.  
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EVOLUCIÓ DEL FONS DOCUMENTAL 

Els fons documentals de 
Documare constitueixen una de 
les més importants biblioteques i 
mediateques especialitzades en 
pesca marítima de tota la 
Mediterrània Occidental. Al llarg 
dels darrers anys, s’ha dut a 
terme un esforç important per 
seleccionar i  adquirir un fons 
rellevant i de qualitat que ha atret 
investigadors d’arreu del món.  

L’any 2013 s’han incorporat 310 
documents més al centre de 
documentació, entre ells 25 
llibres. En total, el catàleg de 
Documare té registrades 10.756 
referències bibliogràfiques i 
documentals en diferents formats, 
d’elevada pertinença a la 
temàtica marítima i pesquera i 
rellevància científica. 

 

APRENDRE A FER TREBALLS DE RECERCA 

Després de sis anys de 
programació de l’activitat 
específica dins del programa 
pedagògic del Museu de la 
Pesca, Documare es converteix 
poc a poc en centre de referència 
dels instituts pròxims per 
connectar els alumnes d’ESO i 
batxillerat amb la recerca 
científica. L’objectiu és orientar 

l’alumne en el procés que inicia 
per dur a terme el seu treball de 
recerca amb l’objectiu que la 
proposta de tema sigui 
innovadora, atrevida,  sugerent i 
provocativa, tot mantenint 
alhora el màxim rigor 
metodològic. Enguany hi han 
participat 390 alumnes d’ESO i 
batxillerat

ATRAURE INVESTIGADORS D’ARREU DEL MÓN 

L’any 2013 han arribat 
investigadors europeus 
interessant en fer recerca sobre 
diferents aspectes de la pesca, el 
patrimoni i la cultura marítima del 
nostre litoral.  

Enguany han fet estades de 

recerca durant varis mesos els 
investigadors Said Zeghdoudi, 
professor de la Universitat 
d’Alger, i Milan Berlin, estudiant 
alemany del Màster de Gestió de 
Pesqueries, interessats ambdós 
en la pesquera i la gestió de la 
gamba vermella a Palamós.  
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4. PÚBLICS 
 

 

UN ANY MÉS, EL MUSEU DE LAPESCA HA ASSOLIT L’OBJECTIU 
D’ATRAURE PÚBLICS HETEROGENIS ALS EQUIPAMENTS I AL CONJUNT 
D’ACTIVITATS ORGANITZADES. 

L’ANY 2013, 36.796 PERSONES HAN VISITAT EL MUSEU DE LA PESCA, 
L’ESPAI DEL PEIX I LES BARQUES DEL PEIX.  

MÉS DE 37.000 USUARIS HAN PARTICIPAT EN LES 74 ACTIVITATS, 
REPARTIDES EN MÉS DE 600 SESSIONS. 

VISITANTS I USUARIS 

PUBLICITAT I DIFUSIÓ 

EXPOSICIONS TEMPORALS 

JORNADES I CONFERÈNCIES 

FORMACIÓ 

PROGRAMA PEDAGÒGIC 

RUTES I VISITES GUIADES 

TALLERS I DEMOSTRACIONS 
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Visitants 
L’ANY 2013, 36.796 PERSONES HAN VISITAT ELS EQUIPAMENTS GESTIONATS PER LA FUNDACIÓ, UN 1% 
INFERIOR RESPECTE A 2012 

CREIXEN ELS GRUPS ORGANITZATS I TOUROPERADORS I BAIXEN ELS GRUPS ESCOLARS 

LA PROVÍNCIA DE BARCELONA ÉS LA PROCEDÈNCIA PRINCIPAL DELS NOSTRES VISITANTS 

EL 25.000 VISITANTS DIGITALS VAN NAVEGAR PER UN TOTAL DE 98.000 PÀGINES 

 

Enguany, el Museu de la Pesca ha atret 36.796 
visitants, repartits entre l’exposició permanent, les 
Barques del Peix i l’Espai del Peix. Això significa una 

reducció mínima de l’1% respecte al 2012, i la 
segona xifra més alta dels darrers 11 anys. 

Per equipaments, el Museu de la Pesca junt amb les 

Barques del Peix ha tingut 25.887 visitant, el que 
representa el 70,3 % del total de visitants. Per l’Espai 
del Peix hi ha passat 10.919 persones, dades que 

reforcen l’equipament dedicat a la promoció del 
peix com l’espai de referència en la matèria de la 
Costa Brava. 
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TIPOLOGIA DELS VISITANTS 
 

Per tipologia de grup, destaquen el 
creixement del 28% de la categoria 
“Altres grups”, que engloba tots els 
visitants arribats en grup organitzats, 
com ara viatges promoguts o 
gestionats per touroperadors.  

En canvi, “Estudiants” i “Visites 
Individuals” han disminuït un 24% i un 
15% respectivament respecte a 2012. 

 

 

EVOLUCIÓ MENSUAL DELS VISITANTS, PER TIPOLOGIA 
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ORIGEN DELS VISITANTS 

 

La província de Barcelona 
continua essent l’origen 
principal dels visitants del 
Museu de la Pesca, 
sobretot d’Osona i el 
Vallès: un 44% de tots els 
visitants. Torna a repetir 
com a procedència 
destacada França, que 
acumula el 17% de totes 
les visites, un punt menys 
que l’any anterior.  

Per darrera se situen els 
visitants procedents de la 
província de Girona, els 
de Palamós, els del Baix 
Empordà i els visitants 
alemanys, que tots 
plegats representen el 
24%. 
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VISITANTS DIGITALS 

Les eines analítiques ens permeten observar el 
comportament dels visitants digitals als diferents 
espais web que manté la Fundació Promediterrània, 
així com la relació amb l’impacte de les activitats i 
accions que s’organitzen. 

Al llarg de 2013, s’han rebut 25.503 (-6% respecte a 
2012) visites, realitzades per 19.086 (-3.9%) visitants 
únics, el total dels quals han consultat 97.999 
pàgines (-18%). La visita mitjana ha durat 2 minuts 
48 segons. Un 75,8% són visitants nous, que entren 
per primera vegada a la web, davant del 25% de 
visitants recurrents que consulten la web amb 
freqüència. 

El 92% de visites tenen  un origen nacional, 
majoritàriament dels àmbits de Barcelona (34%) i 
Girona (32%). Per darrera se situa Madrid (8%) i 
altres ciutats catalanes. 

Respecte a 2012, continua el comportament cíclic 

setmanal: creix a inicis de setmana i disminueix a 
finals. En vigílies d’esdeveniments puntuals les visites 
creixen amb força (Palamós Terra de Mar, Festa 
Major, Festivitat del Carme). L’accés majoritari és a 
través del PC, en horaris laborals, essent entre les 
10.00 i les 12.00h l’hora de major afluència. A les 
tardes, comença a créixer la visita amb tauletes i 
altres dispositius mòbils, associats a consultes des de 
casa. Al llarg del 2013, dilluns I dimarts són els dies 
que es reben més visites.  

Entorn al 66% és trànsit de cerca als principals 
buscadors i un 20% ho és de referències (altres 
pàgines, Facebook, Twitter), un 15% és directe i la 
resta a altres modalitats de trànsit i cerca.  

Les pàgines més visitades són les relacionades amb 
l’organització de la visita al Museu, programa 
d’activitats setmana, programa pedagògic i recursos 
digitals.
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Usuaris 
 

PUGEN ELS USUARIS DE LES ACTIVITATS, EXCLÒS EL TERRA DE MAR, QUE BAIXA EN AFLUÈNCIA PEL MAL 
TEMPS 

EL MUSEU DE LA PESCA INCREMENTA ELS USUARIS EN UN 1,7%, I L’ESPAI DEL PEIX EN EL 58% 

ES MANTENEN EL NÚMERO D’ACTIVITATS I AUGMENTEN LES SESSIONS QUE S’OFEREIXEN 

 

Serveis / activitats 
Nombre 

d’activitats 
diferents 

Nombre total de 
sessions 

Nombre total 
d’usuaris 

1. Visites guiades ------- ------- 11.465 

2. Biblioteca / arxiu / centre de documentació. ------- ------- 161 

3. Tallers didàctics 12 108 3.528 

4. Projeccions audiovisuals fora del recorregut habitual 2 2 75 

5. Conferències / cursos / seminaris 16 59 666 

 6. itineraris / rutes / visites patrimonials 7 310 3.380 

7. Altres (presentacions, Terra de Mar, Havaneres, etc) 37 147 17.790 

Total  74 626 37.065 

 

En global, el número d’usuaris a les activitats 
organitzades a l’entorn del Museu de la Pesca i les 
Barques del Peix han augmentat un 1.7% respecte a 
2012. Augmenten espectacularment les visites 
guiades al Museu de la Pesca (57%) i sobretot la 
visita guiada a les Barques del Peix (170%). 

L’Espai del Peix ha notat un increment encara major, 

i ha incrementat els usuaris fins al 17.144, el que 
representa un 58% més respecte al 2012. 
L’increment es concentra sobretot en un augment 
de l’afluència als tallers de cuina marinera (175%), la 
visita guiada a la subhasta del peix (40%) i les 
demostracions i degustacions (10%). Per contra, hi 
ha una disminució en activitats com “Petits xefs a 
l’Espai del Peix” (-18%) i especialment la visita 
guiada a l’Espai del Peix amb tastet (-80%) 



 

MEMÒRIA 2013 | 27 

 

  

  

  



 

MEMÒRIA 2013 | 28 

4.1 
Publicitat, comunicació i 
difusió 

L’ESPAI DEL PEIX, AL TRAVEL DE THE 
GUARDIAN 

The Guardian, diari anglès, va publicar a la secció 
'Travel' un reportatge sobre l'Espai del Peix. A partir 
de la presentació d'un arròs a la cassola de 
l'Empordà elaborat pel cuiner i pescador Ramon 
Boquera, el reportatge desgrana la filosofia de 
l'equipament cultural palamosí, les activitats que 
organitza i el context en què es troba: el port 
pesquer de Palamós. Per això, destaca la seva 

ubicació i la bellesa de la posta de sol: "is one of the 
few points on the Costa Brava where sunset can be 
seen." 

El reportatge vincula l'Espai del Peix a l'oferta 
hotelera i cultural de la vila. Entre les activitats, 
destaca una visita molt apreciada pel turisme 
anglosaxó: el Palamós de Truman Capote. 
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APARICIÓ AL BLOG DESCOBRIR.CAT 

El novembre del 2013 el blog especialitzat 
Descobir.cat va dedicat una extensa i ricamente 
il·lustrada entrada a comentar i valorar les iniciatives 
culturals entorn a la pesca i el peix que es duen a 
terme a Palamós de la mà del Museu de la Pesca i 
l’Espai del Peix.  

En resum apuntava que “Us hi espera una vivència 
fantàstica. Un museu únic que no basa el seu encant 
en grans obres i tresors requisats, sinó en el batec 
humil i poderós d’un art i un col·lectiu que transpira 
Mediterrània per totes les cantonades. Un espai 
privilegiat conduït per bons coneixedors i 
comunicadors que us permetrà participar en tallers 
de cuina i assistir als show cooking que proposen, 
descobrir els secrets de la subhasta del peix, 
embarcar-vos per assaborir la pesca-turisme i 
respirar els aires d’una autèntica llotja a peu de port 
i oberta a tothom, que s’omple del vermell de 
gambes, molls i escórpores a partir de mitja tarda, 
amb l’arribada dels vaixells a port.”  

L’ESPAI DEL PEIX, PARADA DELS PRESS 
TRIPS PER LA COSTA BRAVA 

L’Espai del Peix es consolida com un dels 
equipaments de referència en l’àmbit de la 
gastronomia de la Costa Brava. Això ho demostra 
l’interès que diferents agents han tingut aquest 2013 
en què periodistes estrangers que visiten el territori 
parin i coneguin l’equipament, la seva filosofia i les 
activitats que organitza. 

Press trips organitzats pel Patronat de Turisme 
Costa Brava, el Club de Màrqueting de Golf i l’OET 
Irlanda, el Consell Comarcal del Baix Empordà i per 
l’Agència Catalana de Turisme van parar a Palamós 
en el seu itinerari. Per exemple, l’ACT va organitzar 
un press trip Sol & Platja per a mitjans de Rússia, 
Ucraïna i Bielorússia, els quals van poder conèixer, 
de la mà de Ramon Boquera, la qualitat i la 
singularitat de la cuina marinera tradicional 
marinera. El juny, es va presentar l’Espai del Peix a 
agents de viatges rus Mineralnie Vody de l’empresa 
Tez Tour que per primer cop visitaven la destinació,  
amb un taller de cuina participatiu i una degustació 
de  plats de la gastronomia marinera que ells 
mateixos han elaborat. 

Per la seva banda, els mitjans convidats pel Consell 
Comarcal del Baix Empordà van descobrir el 
potencial turístic i gastronòmic de Palamós en el seu 
conjunt, com el vins de la Bell-lloc, els productes 
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elaborats per Conserves Fontanet i finalment les 
degustacions a l’Espai del Peix. 

L’ESPAI DEL PEIX, PUNT D’INTERÈS PER 
ALS MITJANS 

Aquest 2013 diversos mitjans de comunicació s’han 
interessat per la missió de l’Espai del Peix centrada 
en posar en valor i difondre els productes del mar 
del port de Palamós i també els productes de 
proximitat, del territori, de l’Empordà en el seu 

conjunt.  

L’equip de TV3 d’Espai Terra, amb la Cori Calero al 
capdavant, va visitar Palamós el passat mes de maig 
per enregistrar un reportatge centrat en la 
problemàtica de la pesca catalana i de les accions 
que es poden dur a terme per valoritzar espècies 
poc cotitzades. Al llarg del dia l’equip es va 
embarcar a l’embarcació Solraig per conèixer la 
feina dels pescadors, va visitar després la subhasta i 
finalment va conèixer la cuina que s’elabora a l’Espai 
del Peix. El programa es va emetre el 26 de juny de 
2013. 

Al seu torn, el programa “Entre vinyes”, de La 2 es 
va interessar pels maridatges que l’Espai del Peix 
proposa amb vi del territori. Així, en el marc del 
reportatge sobre les qualitats de la DO Empordà, el 
programa finalitzava amb una demostració de cuina 
de Joan Cuadrat: una canana farcida maridada amb 
vi negre de la terra. 
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L’ESPAI DEL PEIX TORNA AL “MERCAT 
DE MERCATS” DE BARCELONA  

La cuina del peix palamosina va ser present de nou 
a la fira ‘Mercat de mercats’, una iniciativa de 
l’Institut de Mercats de l’Ajuntament de Barcelona 
per difondre aquests equipaments a través de la 
gastronomia. Celebrada entre el 18 i el 20 
d’octubre, a la fira hi van assistir-hi més de 250 mil 
persones. 

A l’estand del Patronat de Turisme Costa Brava-
Girona hi van estar representats setze entitats 
turístiques gironines i els vins de la Denominació 
d'Origen Empordà. L’Espai del Peix s'encarregà del 
vessant gastronòmic amb l’elaboració d'uns tastets 
de cuina marinera tradicional. 

PROMOCIÓ DE LA MARCA 
DE GARANTIA GAMBA DE 
PALAMÓS A LA FIRA 
SEAFOOD 

Seafood Barcelona és una de les més 
grans fires per a la promoció dels 
productes del mar. a nivell europeu. 
L’any 2013 la Confraria de Pescadors 
s’ha acompanyat de l’Espai del Peix 
per a presentar i promocionar la 

Marca de Garantia Gamba de Palamós, el certificat 
que garanteix a compradors i consumidors la 
qualitat màxima del producte. 

Al llarg de la Fira els cuiners de l’equipament 
palamosí van fer demostracions de cuina i van oferir 
tastets de plats elaborats amb gamba, amb un 
notable èxit d’assistència a l’estand.  

ELS FOGONS DE L’ESPAI DEL PEIX 

L’Espai del Peix ha continuat col·laborant durant 
aquest 2013 amb Ràdio Palamós en l’edició del 
programa Els “Fogons de l’Espai del Peix”, dedicat a 
difondre les activitats i els objectius de l’equipament 
gastronòmic palamosí. Al llarg de l’any es van 
tractar aspectes relacionats amb el peix palamosí, la 
cuina i els seus secrets, a més de convidar 
personatges relacionats amb la pesca, el comerç de 
peix, el vi,  els restaurants, etc. 

RECURS ELECTRÒNIC PER A 
LOCALITZAR LA FLOTA QUE OPERA EN 
AIGÜES DE PALAMÓS 

Gràcies a les noves tecnologies de localització avui 
és possible conèixer la posició de la flota 
d’arrossegament mentre pesca als caladors propers 
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a Palamós. Donat l’interès d’aquesta informació per 
a diferents usuaris i agents que treballen amb el peix 
de Palamós, es va decidir incloure una aplicació a la 
web del Museu de la Pesca on es pot consultar de 
forma còmoda aspectes com la quantitat 
d’embarcacions que han sortit a pescar, la posició 
de la flota, els caladors on treballen (Gamba de Sant 
Sebastià, Gamba de Llevant, Rostoll, Drapaire, 
Abissínia, Putxet...), rumb i velocitat.  

L’aplicació és un scrip de la web Vessel Finder que 
usa la tecnologia de localització que incorporen 
obligatòriament les embarcacions de més de 12 
metres d’eslora.  
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4.2 
Exposicions temporals 

“VA DE MAR”, EXPOSICIÓ 
GUANYADORA DE LA 
CONVOCATÒRIA  D’EXPOSICIÓ 
ARTÍSTICA TEMPORAL DEL MUSEU DE 
LA PESCA 

La mostra del Cercle Artístic de Palamós va ser la 
guanyadora de la convocatòria 2013 d’exposició 
artística temporal que cada any organitza el Museu 
de la Pesca.  

El 21 de es va presentar “Va de Mar”, una 
recopilació coral d'obres del col·lectiu, centrades en 

la temàtica marítima i del peix. Hi van participar els 
artistes Lluís Batallé, Martí Colls, Pere Coll, Joaquim 
Comes, Eduard de Cabrera, Javier Carlos García, 
Núria Pallissera, Joan Raset, Frederic Roqué, Isidre 
Vilaseca, Alba Roqueta, Miquel Torner i Matèria 
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Zero.  

La mostra es va poder visitar fins el 15 de setembre. 

L’EXPOSICIÓ “TRIPULACIONS” VIATJA 
AL MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA I 
A L’AMETLLA DE MAR 

“Tripulacions: la gent de bord de les barques de 
pesca” és una exposició dissenyada el 2010 pel 
Museu de la Pesca que mostrar de forma gràfica i 
amena els rols professionals de les persones que es 
troben a bord d’una embarcació de pesca. 

Enguany l’exposició es va poder veure 
temporalment al Museu Marítim de Barcelona des 
del 22 de febrer fins al 7 d’abril, i durant tot l’estiu al  
Centre d’Interpretació de la Pesca de l’Ametlla de 
Mar.

EXPOSICIÓ DE MODELISME NAVAL EN 
EL MARC DEL PALAMÓS, TERRA DE 
MAR 2013 

Amb la col·laboració de l’Associació d’Amics del 
Museu Marítim de Barcelona, el Museu de la Pesca 
organitzà a la sala d’exposicions temporals una 
mostra de models navals, tot coincidint amb la 
temàtica d’enguany del festival marítim Palamós, 
Terra de Mar.  

Del 18 de maig al 16 de juny es van poder 
contemplar una trentena de models representatius 
de diferents èpoques i tipologia constructiva. La 
inauguració va anar a càrrec de l’Honorable Senyor 
Josep Maria Pelegrí, Conseller d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i de 
l’alcaldessa de Palamós M. Teresa Ferrés. Ambdós 
van seguir les explicacions de Carles Rebull, membre 
de l’AAMMB. 
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4.3 
Jornades, conferències i 
presentacions 
III JORNADA CIENTIFICOTÈCNICA 
SOBRE LA GAMBA DE PALAMÓS 

El 16 de març, la Càtedra d’Estudis Marítims, amb la 
col·laboració del Museu de la Pesca, l'Ajuntament 
de Palamós i la Confraria de Pescadors, va 
organitzar la III jornada tècnica sobre la gamba 
vermella (Aristeus antennatus) a la Casa del Mar de 
Palamós. La jornada va permetre compartir amb el 
sector pesquer els darrers avenços dels científics 
entorn a la gamba amb l'ànim d'afavorir l'adopció i 
el perfeccionament de mesures des del punt de 
vista de l'extracció, la comercialització i la posada en 
valor de la pesquera de gamba.  

Beatriz Guijarro (IEO) va parlar dels darrers avenços 
sobre el coneixement de la gamba a les Balears; 
Joan Baptista Company (ICM-CSIC), va destacar el 
coneixement expert dels pescadors per a la gestió 
dels recursos pesquers; Victòria Fernández i Marina 
Roldan (UdG), van presentar els resultats de la 
recerca sobre la genètica de la gamba de Palamós; i 
per últim Carlos Montero va presentar el programa 
MSC de certificació de pesqueries sostenibles: 

oportunitats y reptes 

La jornada va acabar amb un intens debat entre el 
públic assistent, principalment pescadors locals. 

JORNADA TÈCNICA SOBRE 
PESCATURISME I TURISME PESQUER 

 El 9 de novembre la Casa del Mar de Palamós va 
ser l’escenari d’una jornada tècnica sobre 
pescaturisme i el turisme pesquer i aqüícola 
organitzada per la Càtedra d’Estudis Marítims 
(Universitat de Girona – Ajuntament de Palamós), 
amb la col·laboració de la Direcció General de Pesca 
i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.  

La publicació el 2012 del decret sobre la 
pescaturisme ha donat la possibilitat a les empreses 
pesqueres a diversificar i complementar els 
ingressos amb l’oferta d’activitats de caràcter turístic, 
educatiu i cultural. Un any després de l’aprovació i 
de l’aparició de diferents projectes al llarg del litoral 
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català, la jornada tècnica va servir per reflexionar i 
debatre sobre l’activitat de la pescaturisme a 
Catalunya, analitzar els condicionants legals i 
tècnics, l’impacte, els reptes  econòmics i les 
diferents solucions adoptades pel sector pesquer 
per al desenvolupament de l’activitat.  

L’objectiu era conèixer l’estat actual i les possibles 
vies de futur de la pescaturisme com a eina de 
millora econòmica, plataforma de promoció i 
valorització del sector pesquer i els seus productes 
cap a la societat. 

La jornada comptà amb la participació de Frederic 
Valls, representant de la Generalitat de Catalunya; 
Saida Palou, experta en el sector turístic i cultural; 
Eduardo Martínez, de Hidria SL, expert en 
experiències turístiques, i  promotors d’iniciatives de 
pescaturisme de Roses, l’Ametlla de Mar, Sant 
Carles de la Ràpita i Palamós.  

PRESENTACIÓ DEL PLA DE GESTIÓ DE 
LA GAMBA VERMELLA, PIONER A LA 
MEDITERRÀNIA 

El passat dia 2 de juliol es va presentar oficialment a 
la Casa del Mar de Palamós el resultat final del Pla 
de Gestió de la Gamba de Palamós, destinat a 
assegurar la sostenibilitat de la pesquera de gamba 
vermella amb l’adopció de diferents mesures 
tècniques i administratives. Totes aquests aspectes 

es troben recollits en l'Ordre Ministerial publicada el 
passat 16 de maig al BOE. 

L'acte va comptar amb la participació de Joan 
Baptista Company, (ICM-CSIC), i de Joan Lluís 
Alegret, antropòleg de la Universitat de Girona i 
director de la Càtedra d’Estudis Marítims. Ambdós 
va constatar la necessitat d'estendre aquests tipus 
de mesures, alhora que van reclamar la constitució 
d'una comissió de seguiment del pla de gestió amb 
la participació dels científics.                   

IMATGES QUE FAN PARLAR AMB LA 
GENT GRAN DE PALAMÓS 

Donada la importància del testimoni oral per a la 
recerca, i davant de la necessitat de documentar 
bona part del fons fotogràfic que conserva el Museu 
de la Pesca, durant els mesos de novembre i 
desembre es va estendre l’activitat d’Imatges que 
fan parlar fins a la residència i centres de dia 
Palamós Gent Gran, així com al Casal d’Avui. 

Durant les dues sessions els assistents a l’activitat 
van poder participar en la identificació de les 
persones, espais i escenes que recollien les fotos 
que es van projectar. El Museu de la Pesca va poder 
aprofitar així tot el record de les persones de més 
edat per conèixer millor el fons fotogràfic, descobrir 
algunes sorpreses que amaga i documentar amb 
major precisió aspectes concrets de les imatges. 
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DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA 
“MEMÒRIA VIVA”  

Aquest 2013 s’ha posat en marxa un nou programa 
integrat d’activitats relacionades amb la recuperació 
de la memòria oral  i el testimoni etnològic: 
Memòria viva.   

El Museu de la Pesca va començar la tasca de 
recuperació de la memòria oral a principis dels anys 
90 del segle XX. Les entrevistes a pescadors i gent 
de mar han acompanyat bona part de la recerca 
que el Museu ha efectuat. Parlar amb la gent i 
recollir el seu testimoni ha esdevingut una font 
inesgotable de coneixement que malauradament té 
la fragilitat que li confereix la seva naturalesa. 

D'aquí neix el programa Memòria Viva, que és la 
suma de tres activitats: diàlegs amb la gent de mar, 
descoberta del fons fotogràfic i aproximació a la 
cuina marinera. Les tres activitats tenen escenaris 
diferents, metodologies distintes però objectius 
comuns: preservar el nostre patrimoni immaterial, 
donar-lo a conèixer i gaudir-lo en societat. 

Al llarg del període 2013-2014 s’han programat els 

cicles Converses de Taverna, Imatges que fan Parlar 
i Els mestres als fogons: aproximació a la cuina 
marinera tradicional. D’aquesta manera es vol 
continuar aprofundint en la memòria i la tradició 
oral com a font per a la recerca i alhora com a 
activitat de difusió cultural per posar en valor la 
història i el patrimoni marítim del nostre litoral.  

PRESENTACIÓ DELS RESULTATS DEL 
PROJECTE PATRIMONI ETNOLÒGIC, 
SOCIETAT I CULTURA MARÍTIMA 

Les VII jornades d’Antropologia Marítima celebrades 
al Museu Marítim de Bilbao van ser l’escenari de la 
presentació el 22 de novembre dels resultats del 
projecte Patrimoni etnològic, societat i cultura 
marítima, un projecte I+D liderat pel ICRPC i en el 
que va participar activament el Museu de la Pesca i 
la Càtedra d’Estudis Marítims. 

Al llarg dels darrers tres anys l'equip del projecte 
PESCUM ha recopilat un extens inventari d'accions 
de patrimonialització amb l'objectiu d'estudiar els 
discursos, representacions i accions relatives a 
l'àmbit marítim en els vessants mediterrani, atlàntic i 
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cantàbric de l'Estat Espanyol. A partir d'aquesta 
informació s'ha analitzat l'aparició de noves 
dinàmiques de revalorització de la mar, el paisatge 
marítim, la pesca, la navegació i les infraestructures 
marítimes sobre la base del concepte de patrimoni 
etnològic.  

A Bilbao, l’equip del Museu de la Pesca va presentar 
els resultats relacionats amb l’ús i abús de la 
gastronomia marítima com a element de 
valorització de les economies turístiques litorals. 
Conclou que el terme tradicional no s’ajusta en 
ocasions a l’oferta gastronòmica, i que hi ha una 
gran confusió en la utilització del discurs patrimonial 
per atorgar valor a unes iniciatives sovint 
mediatitzades pels agents econòmics i polítics del 
territori. 

PARTICIPACIÓ A LA JORNADA 
MEMÒRIA ORAL: ESTAT DE LA 
QÜESTIÓ, ORGANITZADA PER LA 
XARXA DE MUSEUS MARÍTIMS DE LA 
COSTA CATALANA. 

El Museu de la Pesca va presentar el 27 de 
novembre el seu programa Memòria viva en el marc 
de la III Jornada de la Xarxa de Museus Marítims de 
la Costa Catalana, amb el títol “La memòria oral: 
estat de la qüestió”.  Allà, diferents tècnics de 
museus i especialistes en la matèria van discutir 
sobre projectes de memòria oral popular i les 
entrevistes com a font de recerca etnològica.  

El Museu de la Pesca va destacar el llarg bagatge en 
la recuperació de la memòria oral que es ve 
practicant regularment a Palamós, des que l’any 
2001 es van iniciar les Converses de Taverna. Amb 
Imatges que fan parlar i altres iniciatives puntuals, el 
patrimoni immaterial que es recupera amb aquestes 
activitats serveix de base a tota l’oferta pedagògica i 
expositiva del propi museu. 

 

CONFERÈNCIA INAUGURAL DEL CURS 
ACADÈMIC 2013-2014 DE LA CÀTEDRA 
D’ESTUDIS MARÍTIMS 

En el marc de la Setmana de la Ciència 2013, el 15 
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de novembre la Càtedra d'Estudis Marítims va obrir 
oficialment el curs acadèmic 2013-2014 amb la 
tradicional lliçó inaugural. Enguany va anà a càrrec 
del Dr. Pere Puig, investigador del ICM - CSIC, amb 
una conferència sobre les conseqüències en la 
pesquera de gamba dels canvis en el relleu submarí 
provocats per la pesca d’arrossegament, 
comparables als que produeix l'agricultura a terra 
ferma.  

La prestigiosa revista Nature va publicar el resum de 
la recerca de l’equip de Pere Puig en què 
s’analitzaven distints caladors d'arrossegament 
d'arreu del món, entre ells els situats a banda i 
banda de la Fonera o Canó de Palamós, on treballa 
habitualment la flota dedicada a la pesca de la 
gamba. Per això, entre el públic assistent es va 
congregar bona part de la comunitat de pescadors 
de gamba local. 

LA PESCA TRADICIONAL A L’ESTARTIT, 
A TRAVÉS DELS SEUS TESTIMONIS 

Miquel  Sacanell va pronunciar el 20 de setembre al 
Museu de la pesca una conferència per a presentar 
“Sa Llongada”, el projecte de recerca etnològica 
sobre la pesca artesanal a l’Estartit i les Illes Medes.  

 Sacanell, pescador i biòleg de formació, va posar 
en valor el coneixement ecològic tradicional dels 
pescadors locals que es troba en la base de la 
gestió de les pesqueres de la zona, entre elles la 
sépia o la llagosta. Va descriure les tècniques de 

pesca, les embarcacions, les espècies objectius o les 
temporades per a cada espècie. Aquesta informació 
es compactarà en una exposició divulgativa sobre la 
pesca a l’Estartit i el parc natural de les Illes Medes. 

El projecte compta amb la participació i la 
col·laboració de l'Ajuntament de Torroella i l'Estartit, 
el Museu de la Mediterrània, el Parc Natural del 
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter i la Confraria de 
Pescadors de l'Estartit. El Museu de la Pesca, a 
través de Documare, també ha estat assessor del 
projecte. 

CONFERÈNCIA SOBRE LA PESCA AMB 
DINAMITA A LA COSTA BRAVA, A LA 
AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ 

El 24 de gener el Museu de la Pesca va participar en 
el seminari "Pêches délictueuses en Méditerranée" 
organitzat per la Aix-Marseille Université i la Maison 
Méditerranéenne des Sciences de l’Homme d’Aix-
en-Provence (França), amb una conferència titulada 
“Anar al petardo: la pesca amb dinamita a la Costa 
Brava”. 

A partir de la documentació d’arxiu i dels testimonis 
recollits al llarg de més d’una dècada en activitats 
com Converses de Taverna, es va radiografiar, 
l’origen, els protagonistes i l’impacte de la pesca 
amb explosius, molt estesa al nostre litoral malgrat 
ser una activitat prohibida i severament castigada.  

Al llarg de la presentació es va subratllar la 
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rellevància de la memòria oral i del patrimoni 
immaterial per a la investigació d'aquest tipus 
d'aspectes de la cultura marítima del país. 

CALMA DESPRÉS DE LA TEMPESTA? 
GUERRA I PAU A LA “CATALUNYA 
ROMANA (125-75AC) 

L’historiador palamosí Toni Ñaco (ICREA-UAB) i 
l’arqueòleg Jordi Principal (MAC-Barcelona) van 
presentar en una conferència al Museu de la Pesca 
algunes hipòtesis per explicar la “pacificació” de la 
“Catalunya” romana en el període 125-75 a.C. 
Després d’una introducció per a contextualitzar el 
període, amb aportacions numismàtiques i 
arqueològiques es va proposar capgirar la visió 
tradicional sobre aquest interessant període històric 
del territori. 

La conferència va servir per posar de relleu la 
importància del jaciment iber de Castell i per 
exposar la situació en què es deuria trobar en aquell 
període històric, en plena romanització. 

En acabar la conferència a l'Espai del Peix es va 
oferir una demostració de cuina històrica dedicada a 
la cuina ibera i romana. 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “LES 
BARRAQUES DE PESCADORS A LA 
COSTA BRAVA” 

L’Espai del Peix va ser l’escenari per a la presentació 
del llibre “Les barraques de pescadors a la Costa 
Brava”. Coordinat per Jordi Turró, el llibre és un 
recorregut pel passat i present d'aquestes 
edificacions vora el mar i ens explica l'origen de les 
anomenades "botigues", que s'han convertit en 
l'embrió dels municipis de la Costa Brava i els canvis 
d'ús que han viscut: des del senzill refugi de 
pescadors per guardar els ormeigs fins a l'espai 
privilegiat per gaudir del mar, la gastronomia i la 
música. De Portbou fins a Blanes, es mostren les 
barraques de la Costa Brava que s'han mantingut 

dretes, acompanyades d'il·lustracions del seu estat, 
així com l'evolució històrica de les que s'han  
ensorrat o les que es mantenen en un estat de 
debilitat o degradació. La publicació es 
complementa amb un CD que recull un 
enregistrament de l'any 1945, un document sonor 
únic que rescata el cant popular de les barraques i 
de les tavernes abans que el turisme transformés tot 
el litoral. 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “LA MATÉ 
PORQUE ERA MIA” 

Jaume Soler va escollir la seva població natal, 
Palamós, i concretament el Museu de la Pesca per 
presentar 'La maté porqué era mía', una cronologia 
sobre com Espanya es va deixar perdre la Copa 
Amèrica de Vela fora de l'aigua. EL llibre exposa els 
motius pels quals València va perdre l’oportunitat de 
continuar albergant la competició. 
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PRESENTACIÓ DEL CONTE INFANTIL 
“L’ANNA PARLA AMB EL PEIXOS”  

 Dimecres 7 d'agost es va presentar al Museu de la 
Pesca el conte infantil "L'Anna parla amb els peixos", 
de l'il·lustrador Magí Marcé. El llibre vol ser una 
crida als joves lectors per estimar el mar i els seus 
habitants a través de la història de l'Anna i el seu 
recorregut pels fons marins de cala Margarida, de 
Palamós.  

Abans de la presentació, al mateix Museu de la 
Pesca s'organitzarà un taller infantil per aprendre a 
dibuixar peixos, a càrrec de l'autor Magí Marcé, 
dirigit a nens d'entre 4 i 11 anys.. 

PRESENTACIÓ DE "LA CUINA 
MARINERA DE LA COSTA BRAVA" DE 
JAUME FÀBREGA 

El 20 d'abril es va presentar a l'Espai del Peix el 
treball de l'enogastrònom Jaume Fàbrega, "La cuina 
marinera de la Costa Brava: receptes tradicionals 
dels pescadors", un llibre centrat en la cuina del 
nostre territori que esdevé un manual sobre la cuina 
i la cultura del peix. L’objectiu de l’obra és posar en 
valor una cuina que, segons defineix l’autor "és, sens 
dubte, la més variada i refinada de totes les costes 
del Països Catalans, fins i tot, de la Mediterrània." 

La cuina dels pescadors és una cuina directa, 
austera, ràpida, saciant i molt energètica que sap 
combinar amb saviesa els ingredients humils que té 

a l'abast. El resultat final és una cuina popular 
econòmica i saborosa, que encara continua viva i en 
constant evolució. Jaume Fàbrega recull en aquest 
llibre no només un extens i suculent receptari, sinó 
aspectes socials, històrics o literaris que el 

converteixen en un valuós manual de la cuina i la 
cultura del peix de la Costa Brava. 

A l’acte van participar el mateix autor acompanyat 
d’Enric Herce, Lluís Molinas i el cantant Sé. 
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4.4 
Formació

CURS DE FORMACIÓ EN 
INTRODUCCIÓ AL MÓN DE 
SOMMELIER DE RESTAURANT 

El Consell Comarcal del Baix Empordà, en 
col·laboració amb la Fundació Universitat de Girona, 
Innovació i Formació, i l'Espai del Peix va organitzar 
un curs d'introducció al món del sommelier de 
restaurant. L'objectiu del curs era adquirir les 
competències bàsiques necessàries per 
desenvolupar aquest ofici en el món de la 
restauració, adreçat a totes aquelles persones 
interessades en el vi, l'enologia i l'entorn 
gastronòmic.  

El curs es va dur a terme a les instal•lacions de 
l'Espai del Peix, entre el 2 d'abril i el 7 de maig, amb 
una durada de 30 hores. Es van treballar aspectes 
com la vinicultura, l’enologia, les tècniques de tast 
de vins blancs i de vins negres, les cerveses, els 
pernils, els olis i els formatges, etc. 

CURSOS DEL SOC, AJUDANT DE CUINA 
I AJUDANT DE CAMBRER 

El Servei d'Ocupació de Catalunya, juntament amb 
el Pla de Barris de l'Ajuntament de Palamós, van 
posar en marxa un nou curs de formació d'auxiliar 
de cambrer en el marc de les actuacions de foment 
de l’ocupació i d’inserció sociolaboral. De nou, les 
instal·lacions de l'Espai del Peix ha estat l'escenari de 
diverses sessions d'aquest pla de formació, 
conjuntament amb altres establiments de Palamós. 

Amb aquests cursos es pretén facilitar la inserció 
laboral de majors de 18 anys en situació d'atur 
(inscrits en el SOC) i amb poca o nul·la experiència 
professional. L'objectiu d'aquesta activitat era poder 
oferir una formació teòrica i pràctica en 
competències i habilitats en professions 
relacionades amb la restauració, així com eines i 
recursos per afrontar una bona integració al món 
laboral. 

Alhora, les activitats organitzades a l’Espai del Peix 
van servir per a realitzar el pràcticum als alumnes 
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participants en els cursos de formació en cambrer i 
cuiners organitzats pel Consell Comarcal del Baix 
Empordà.  

SESSIONS DE FORMACIÓ A 
PESCADORS CATALANS SOBRE 
PESCATURISME I TURISME PESQUER 

Dos tècnics del Museu de la Pesca, a través de la 
Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la 
Generalitat de Catalunya, van participar en la 
formació de pescadors sobre Pescaturisme i Turisme 
pesquer. Es van fer les formacions a les confraries 
de pescadors de: Palamós, Roses, Vilanova i la 
Geltrú, Barcelona, Arenys de Mar, L’Ampolla, 
l’Escala, Cambrils, Sant Carles de la Ràpita i l’Ametlla 
de Mar. Els continguts de la mateixa versava sobre 
interpretació del patrimoni marítim i les eines per tal 
de poder crear i desenvolupar activitats entorn al fet 
marítim. 

Van ser 10 activitats de formació en 10 ports de la 
costa catalana, 3 dels quals de Girona i es van 

adreçar a uns 200 professionals de la pesca. 

CURS DE CUINA PER A JOVES A L’ESPAI 
DEL PEIX 

Durant 4 sessions de divendres per la tarda entre el 
19 d’abril el 10 de maig els assessors i experts en 
cuina de l’Espai del Peix van ensenyar a 15 joves de 
Palamós, entre 16 i 25 anys, a desenvolupar-se fent 
menús equilibrats i d’elaboració senzilla.  

L’activitat va organitzada pel Departament de 
Joventut de l’Ajuntament de Palamós i el Museu de 
la Pesca i es va desenvolupar a l’Espai del Peix. 

CURS D’HOTELERIA, CUINA I SERVEI DE 
RESTAURANT I BAR A L’ESPAI DEL PEIX 

Al llarg del 2013 es van dur a terme els Programes 
de Qualificació Professional Inicial- Pla de Transició 
al Treball (PQPI-PTT) que organitzen conjuntament 
els municipis de Palamós i Palafrugell en conveni 
amb el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya. 

En total una quinzena de joves de diversos 
municipis d’arreu de la comarca van participar en la 
part específica del mòdul d’hoteleria, cuina i serveis 
de restaurant i bar que permet l’obtenció de 
coneixements en la preelaboració d’aliments, 
presentació d’elaboracions culinàries senzilles així 
com l’assistència en receptes més complexes. 

En concret els alumnes van formar-se durant 70h, 
entre els mesos de gener i juny, un dia a la setmana 
de 9 a 14.
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4.5 
 Programa pedagògic  
 

EL MUSEU DE LA PESCA PORTA MÉS DE SETZE ANYS DISSENYANT, EXECUTANT I ACTUALITZANT UN 
PROGRAMA D'ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES ADREÇAT A LES ESCOLES  PER POSAR EN VALOR LES 
TRADICIONS, ELS SABERS I LES HABILITATS DELS PESCADORS, LA RIQUESA PATRIMONIAL DE LA MAR I LA 
SEVA CUINA. 

LES ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES ES REPARTEIXEN EN DOS GRANS PROGRAMES: “VIU LA MAR”, ADREÇAT A 
ESCOLAR, I “FEM ARRELS”, PROGRAMA ESPECÍFIC PER ALS ALUMNES DE LES ESCOLES DE PALAMÓS. 

 

PROGRAMA PEDAGÒGIC “VIU LA 
MAR” 

L’any 2013 el programa pedagògic “Viu la 
Mar” ha atès 4.747 escolars d’arreu de les 
comarques catalanes, repartits en 17 
activitats diferents orientades totes elles a la 
difusió del patrimoni i la cultura marítima i 
pesquera del nostre litoral. 

Aquesta dada significa un descens del 26% 
respecte a 2012, una dinàmica molt influïda 
per la dificultat que tenen els centres 
educatius d’organitzar les sortides. 

En termes absoluts, i seguint la tònica 
iniciada el 2011, les activitats més 
concorregudes han estat “Feinejant pel Mar”, 
“L’Anxova la Reina” i “Temps de Pesca”, que 
concentren el 50,8% d’escolars.  
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EVOLUCIÓ DEL PROGRAMA “VIU LA MAR” 2003-2013 

 

PROGRAMA “FEM ARRELS” 

Programa pedagògic específic adreçat a 
l’escoles i alumnes de Palamós, amb 
l’objectiu de posar en valor i fer conèixer 
el patrimoni natural i cultural, la història i 
el pressent de la vila de Palamós a partir 
de la visita al territori i als elements 
patrimonials més significatius. 

Enguany, han participat en el programa 
més de 1.002 nens i nenes de les escoles i 
instituts palamosins. Les principals 
activitats es concentren en la visita a les 
Barques del Peix i la ruta pel barri vell de 
Palamós per descobrir la història del 
pirates i corsaris que assolaren la vila al 
llarg dels segles.  
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4.6 
Visites guiades, rutes i 
itineraris 
Programa “Embarca’t”, rutes i excursions 
marítimes 

Durant el 2013 han participat en el programa 
“Embarca’t a Palamós a bord el Rafael” 2.887 
usuaris, el que representa un increment del 
26,6% respecte a l’any 2012 – que ja s’havia 
incrementat un 14% respecte a 2011. Així, 
2013 és l’any amb un major número d’usuaris 
de tota la sèrie, iniciada el 2003.  

L’agost continua concentrant la major part de 
sortides del “Rafael”, amb el 65% de tots els 
usuaris embarcats. L’ocupació mitjana de les 
sortides ha augmentat del 49% del 2012 al 
54% en 2013. 
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Rutes i visites 
guiades  
La Fundació Promediterrània ve mantenint un extens programa de rutes 
i visites guiades per a un públic relacionat amb el turisme cultural, tant 
per a grups organitzats de touroperadors generalistes, com també 
especialitzats en gastronomia, com  per a públic turista que arriba 
particularment.  

Són activitats que s’ofereixen en català, castellà, anglès, francès i 
alemany, amb l’objectiu d’apropar la realitat del passat i el present de la 
Costa Brava en relació al fet pesquer i  del patrimoni de l’entorn (cultural 
i natural). 

 

ACTIVITATS OFERIDES PEL MUSEU DE LA PESCA 

MUSEU DE LA PESCA I BARQUES DEL PEIX 

PORT I MERCAT DEL PEIX 

SUBHASTA DEL PEIX I ESPAI DEL PEIX AMB TASTER 

POBLAT IBER DE CASTELL 

PALAMÓS, VILA MEDIEVAL 

EL PALAMOS DE TRUMAN CAPOTE 

PIRATES I CORSARIS A PALAMÓS 

PLATGES DE LLEVANT
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4.7 
Tallers, show cookings i 
demostracions 
 

L'ESPAI DEL PEIX PROPOSA UN PROGRAMA D'ACTIVITATS REGULAR, AMPLI I DINÀMIC, ADAPTAT A 
DIFERENTS SECTORS I SEGMENTS, PER ACOSTAR I DIFONDRE ELS PRODUCTES PESQUERS I LA CULTURA DEL 
PEIX A LA SOCIETAT.  

A MÉS, ES PORTEN A TERME ACCIONS DE DIFUSIÓ AMB LA COL·LABORACIÓ D’AGENTS, ADMINISTRACIONS I 
ENTITATS DEL TERRITORI. 

 

MENJA'T EL MERCAT DE PALAMÓS 

Activitat que compagina la visita guiada al Mercat 
Municipal de Palamós i el taller de degustació a 
l'Espai del Peix per posar en relació els productes 
del territori i unes receptes delicioses. De la mà d'un 
guia expert, es visita el mercat i es comenta els 
productes en base a una proposta gastronòmica 

que posteriorment s’elabora a la cuina de l'Espai del 
Peix. Finalment es degusta els plats resultants amb 
un maridatge de vi DO Empordà i cervesa Inèdit. 

Es van programar quatre sessions entre els mesos 
de març i abril amb una proposta gastronòmica 
variada, basada en els productes de proximitat i peix 
de qualitat a poc preu. 

NOVA EDICIÓ DE 'PLA  A TAULA' 

Durant el 2013, l’Espai del Peix, amb la col·laboració 
de la Fundació Pla, va programar un nou cicle de 
sessions de “Pla a Taula”, una activitat oberta als 
amants de la literatura i la cuina del territori. Partint 
de l'estudi de la literatura gastronòmica de Josep 
Pla, es van proposar menús gastronòmics 
confeccionats amb productes i receptes recollides 
per l’escriptor de Llofriu, mentre els assistents 
escoltaven i comentaven els seus discerniments 
culinaris. A l’acte hi va participar la rapsoda 
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convidada Anna Maluquer. 

Es van programar tres sessions al llarg dels mesos 
d’abril, maig i juny amb propostes gastronòmiques 
basades en la cuina comentada i difosa per Josep 
Pla a les seves diferents obres: niu, arròs de cabra, 
suquet de verats, sopa d’escórpora... 

“PETITS XEFS A L'ESPAI DEL PEIX”, 
TALLERS DE CUINA PER A NOIS I NOIES 
DE 8 A 14 ANYS, ESTIU I NADAL  

Durant el 2013 l’Espai del Peix va continuar centrant 
la seva oferta d’activitats en el públic més jove 
durant els períodes de vacances d’estiu i nadal. N’és 
una mostra el taller ‘Petits xefs’, activitat que 
fomenta la familiarització dels més petits amb la 
cultura del peix fresc per a que els sigui més fàcil 
menjar aquest producte i, en general, per a que 
aprenguin els principis bàsics d’una alimentació 
saludable. 

Els tallers de cuina anaven adreçats a joves d’entre 8 
i 14 anys, amb l’objectiu d’introduir els nens i nenes 
en les diverses classes de peixos, els seus valors 
nutritius i culinaris i la seva aplicació en una cuina 
marinera senzilla, saludable i divertida. 

Es van dur a terme dues edicions, a l’estiu (matins 
dels mesos de juliol i agost) i per Nadal. Durant la 
setmana que duraven els tallers, s’anaven introduint 
nous productes, plats i presentacions per aconseguir 
que coneguessin l’ampli ventall de possibilitats que 
ofereix la cuina del peix. 

L’activitat en conjunt van tenir una gran participació 
de públic, tot posant de manifest l’interès real de 
molts nens i nenes per aprendre a cuinar i descobrir 
els secrets de la gastronomia 

NOVA EDICIÓ DE CUINES DEL MÓN 

El Departament d'Acció Social i Ciutadania de 
l'Ajuntament de Palamós, amb la col·laboració de 
l'Espai del Peix van organitzar una nova edició del 
cicle Cuines del Món, que enguany va arribar a la 5a 
edició.  

L'activitat està concebuda per anar més enllà d'un 
taller de cuina i esdevenir un espai per conèixer, 
compartir i interrelacionar les diferents cultures i 
persones que conviuen a Palamós. A cada sessió es 
presenta un país diferent i la seva cuina, a càrrec 
d'una persona originària de cada un dels països, 
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amb el suport dels cuiners de l'Espai del Peix. 

Es van programar 6 sessions: Senegal, Ucraïna, 
República Dominicana, Veneçuela i una festa de 
cloenda a la que van assistir tots els participants i es  

van entregar els reconeixements per part de 
l’alcaldessa de Palamós M Teresa Ferrés i la regidora 
Iolanda Aguilar.  

 

 
4.8 
Acció cultural 
LA UNIVERSITAT DE GIRONA REP LA 
GAMBA D’OR 

L’Espai del Peix de Palamós va acollir l’acte de 
lliurament del guardó Gamba d'Or 2013, 
que  l’Associació de Restaurants de la Badia - El Plat 
Blau, i els ajuntaments de Palamós, Calonge i Vall-
llobrega van atorgar a la Universitat de Girona en 
reconeixement a la tasca científica i d’estudi 
realitzada per la Càtedra d'Estudis Marítims en 
relació a l'activitat marítima, pesquera i del litoral. 

 

L’acte va comptar amb la presència de la rectora de 
la UdG, Anna Maria Geli, que va recollir el guardó, 

acompanyada del president de l'Associació de 
Restaurants de la Badia, Xavier Jabato; l'alcaldessa 
de Palamós, Teresa Ferrés; l'alcalde de Calonge, 
Jordi Soler; i l’alcalde de Vall-llobrega, Rufino 
Guirado. 

La rectora va destacar la tasca de les càtedres en 
general, i de la Càtedra d’Estudis Marítims en 
concret, en la relació entre la recerca científica i el 
territori, de la que Palamós n’és un referent com a 
plataforma de diàleg, reflexió, difusió i dinamització 
de tot tipus d'activitats al voltant dels temes o 
àmbits relacionats amb el món marítim, 
especialment del litoral gironí. 

Dins la seva dinàmica de treball, la Càtedra d’Estudis 
Marítims és assessora de projectes com la Marca de 
Garantia de la Gamba de Palamós o el Pla de Gestió 
de la Gamba que impulsa la Confraria de Pescadors 
de Palamós, així com vehicle i canalitzadora de 
projectes de recerca, beques predoctorals i estades 
d’investigadors a Documare: Centre de 
Documentació de la Pesca i el Mar. 
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COL·LABORACIÓ AMB LA FESTIVITAT 
DE LA MARE DE DÉU DEL CARME 

Com cada any, aquest 2013 el Museu de la Pesca va 
col·laborar en els actes organitzats per la Confraria 
de Pescadors de Palamós per a celebrar la festivitat 
de la Mare de Déu del Carme. Els actes, que 
reuneixen a milers de visitants que volen 
acompanyar els pescadors en la celebració, formen 
part de la festa més representativa i amb major 
projecció del sector pesquer local. 

El Museu va ser l’encarregat d’arranjar la figura de la 
Verge del Carme, patrona dels pescadors locals que 
s’exposa a l’exposició permanent, per a la tradicional 
missa i posterior processó pels carrers de la vila fins 
al port. Allà, és embarcada per a celebrar una 
processó marítima pels voltants de la badia. 
Posteriorment es va recollir i col·locar de nou a 
l’exposició. 

 

La col·laboració va continuar amb l’organització 
d’un sopar de germanor al Espai del Peix. Els 
assistents van poder gaudir de la cuina marinera 
elaborada amb peix de Palamós, tot en un ambient 
de gran cordialitat.   

COL·LABORACIÓ DEL MUSEU DE LA 
PESCA AMB LA DIADA DE SANT PERE 

La diada de Sant Pere és un moment de 
retrobament i reafirmació de la comunitat pesquera 

local. Enguany el Museu de la Pesca va col·laborar 
activament en l’organització dels diferents actes de 
la diada, com l’Homenatge a la Gent del Mar, un 
reconeixement als membres de la comunitat. Al llarg 
de la vetllada es va entregar un recordatori a 5 
pescadors i 5 dones de pescadors amb una llarga 
trajectòria en el món de la mar. Finalment l’acte va 
concloure  amb un sopar popular organitzat per la 
colla Tela Marinera i gestionat des de la recepció del 
Museu de la Pesca. 

MOSTRA DE SUBHASTA CANTADA 
TRADICIONAL DEL PEIX 

El divendres 20 de juliol, en el marc de la festivitat 
de la Mare de Déu del Carme, es va celebrar la 
primera Mostra de subhasta cantada del peix a 
Palamós. L’acte, previst al moll pesquer davant del 
Museu de la Pesca i que finalment es va celebrar a 
l’edifici de la llotja, tenia com a objectiu recuperar 
per un dia el sistema tradicional de comercialització 
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del peix que feien servir els pescadors a la llotges de 
tot Catalunya i que actualment només es manté a la 
platja de Montgat. A Palamós, la subhasta a veu va 
desaparèixer el 1990. 

La demostració va servir per a reunir a un bon 
nombre de membres de la comunitat pesquera 
local que van recuperar per un dia els seus antics 
oficis: peixaters, peixateres, subhastadors i 
pescadors jubilats van participar amb entusiasme. 
Gràcies a la seva implicació, junt amb la 
col·laboració de peixaters en actiu i de la mateixa 
confraria de pescadors, es van poder subhastar a 
veu diverses partides de peix en el marc d’una gran 
expectació del nombrós públic assistent i un 
ambient festiu. 

JORNADES DE PORTES OBERTES AL 
MUSEU DE LA PESCA 

Seguint la tradició de molts museus catalans, el 
Museu de la Pesca ha mantingut durant el 2013 el 
dia de portes obertes durant el primer diumenge de 
mes. Els visitants poden aprofitar aquest dia 
d’entrada gratuïta per conèixer un museu únic a la 
Mediterrània en la seva especialitat, endinsar-se en 
el món de la pesca i descobreix la seva història, els 
seus valors, els seus protagonistes i tot el seu 
patrimoni natural, social i cultural. 

A més, poden aprofitar totes les oportunitats que 
ofereix Palamós: paisatge, patrimoni, gastronomia, 
oci... 

LLIURAMENT DE LA RÈPLICA DELS 
EXVOTS AL SANTUARI DE LA BELL-
LLOC 

El diumenge 8 de setembre, en el marc del 
tradicional aplec al santuari de la Mare de Déu de la 
Bell-lloc, M. Teresa Ferrés, com a representant de 
l’Ajuntament de Palamós, va rebre de mans del 

director del 
Museu Marítim, 
Roger Marcet, la 
rèplica dels tres 
exvots que l'any 
1937 van ser 
custodiats i 
traslladats a 
Barcelona per a 
evitar la seva 
destrucció 
durant la Guerra 

Civil. La secció de modelisme naval del Museu 
Marítim va ser l'encarregada de realitzar les 
rèpliques d'una goleta de velatxo i la d'un bergantí 
del segle XVIII, i la d'una fragata de guerra del segle 
XIX, penjades originalment al sostre del temple. 

L’acte de donació va comptar amb la presència dels 
nombrosos assistents als romiatge en el marc del 
paratge de la Bell-lloc, on es va poder visitar també 
el celler. L’acte va culminar amb un dinar de 
germanor. 
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PROGRAMA D’ACTIVITATS PER A LA 
FESTA MAJOR DE PALAMÓS 

El Museu de la Pesca va participar activament en la 
celebració de la Festa Major de Palamós amb 
l’organització d’una sèrie d’activitats de difusió del 
patrimoni marítim local. El dijous 20 juny es va 
celebrar una sessió especial d’Imatges que fan 
parlar, dedicada a les imatges presses l’any 1975 pel 
fotògraf l’holandès Michiel Sablerolle. El divendres 
21, es va programar sengles visites guiades a la 

subhasta del peix i a l’Espai del Peix.  

Posteriorment, a les 22, es va celebrar la XV Edició 
de la Primer Nit d’Estiu, que marca l’inici del període 
estival al Museu de la Pesca, amb la tradicional 
cantada d’havaneres a càrrec del grup Port-Bo. 

El diumenge 24 de juny el Museu de la Pesca va 
celebrar un dia de portes obertes extraordinari en 

motiu de la Festa Major. També va col·laborar el 
dimecres 26 de juny en la visita guiada al poblat iber 
de Castell, organitzada pel Museu d’Arqueologia de 
Catalunya – Ullastet.  

Finalment, els assistents als focs van tenir ocasió 
d’embarcar-se a bord del Rafael per gaudir de 
l’espectacle pirotècnic des del ben mig de la badia. 

MUSEU DE LA PESCA ACULL 
ESTUDIANTS DEL 6È CAMPUS JOVE DE 
RECERCA UDG 

El 12 de juliol un centenar d’estudiants de 
secundària van visitar el Museu de la Pesca en el 
marc del 6è Campus Jove que organitza la 
Universitat de Girona, una iniciativa per acostar 
l’ensenyament de secundària i el món universitari 
mitjançant activitats d’introducció a la recerca.  
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Com s’ha vingut repetint des del darrers anys, el 
Port de Palamós ha estat l’escenari de la seva 
jornada final, amb una visita guiada al Museu de la 
Pesca i a les Barques del Peix i un passeig pels 
voltants del port per conèixer la seva, història, 
evolució i configuració actual. La visita va acabar 
amb una gran foto de família i l’agraïment dels 
organitzadors.  

UNIVERSITAT DE TUBINGEN, 20 ANYS 
DE PRÀCTICA A BORD DE LES BARQUES 
DE PESCA DE PALAMÓS 

L’Espai del Peix de Palamós va acollir el 25 de 
setembre, un acte d’agraïment de la universitat 
"Eberhard Karl" de Tubingen (Alemanya), pels vint 
anys de col·laboració que els pescadors de Palamós 
han brindat al curs de biologia marina d’aquesta 
universitat. 

Matthias Stoll, professor de biologia, acompanyat 
d’un centenar de persones, entre joves estudiants 
universitaris i pescadors de Palamós, va agrair a la 
Confraria de Pescadors de Palamós les facilitats 
donades als estudiants durant els darrers 20 anys 

per a fer sortides en les seves embarcacions i poder  
posar en pràctica els seus estudis de biologia. 
L’activitat ha permès posar en contacte els 
estudiants amb l’espai marí, les espècies i el 
coneixement directe d’aquest àmbit.  

Fruit d’aquesta col·laboració de vint anys, més de 
600 estudiants han gaudit d'una vista propera al 
sector pesquer i a l’àmbit marí mediterrani. Alhora, 
els resultats de les sortides han donat lloc a 
nombroses publicacions científiques sobre fauna 
abissal i col·laboracions amb universitats 
americanes.
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4.9 
Fires, campanyes 
promocionals i festivals 
 

PALAMÓS, TERRA DE MAR 2013 

Del 17 al 19 de 
maig de 2013 
es va celebrar 
la 6a edició del 
Palamós, Terra 
de Mar, festival 
mariner de la 
Costa Brava. 
Gràcies a la 
creixent 
repercussió i 
impacte del 

festival a la vila, enguany s’ha començat celebrar 
anualment amb l’objectiu que es reforci com a 
festival marítim de referència del litoral gironí. L’acte 
va ser inaugurat pel conseller d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural Josep 
Maria Pelegrí i l’Alcaldessa de Palamós M. Teresa 
Ferrés. 

L’edició d’enguany va estar dedicada al món del 
modelisme naval, una expressió cultural i artística 
ben viva al nostre país i amb una llarguíssima 
trajectòria històrica. Al llarg del cap de setmana es 
van organitzar diferents activitats al voltant del 
modelisme. El mateix conseller Pelegrí va tenir 
l’ocasió d’inaugurar l’exposició temporal de  models 
navals seleccionats per l’ocasió, organitzada amb la 
col·laboració dels Amics del Museu Marítim de 
Barcelona i  que va restar oberta fins al 18 de juny.  

Alhora es va organitzar una gran mostra de models 
navals a la carpa del Port, gràcies a la col·laboració 
de diferents associacions i clubs de modelistes 
d’arreu de Catalunya i França. En una piscina els 
assistents podien veure navegar els models 
navegables i submergibles de la mostra, mentre els 
més petits jugaven amb els models navals moguts 
per ràdio-control.  
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Al llarg dels dos dies els 25.000 visitants al festival 
van poder gaudir d’un extens programa d’activitats, 
que incloïa la visita a embarcacions tradicionals i 
clàssiques, tallers infantils, visites a l’Espai del Peix, 
bateigs de mar en caiac i en embarcació tradicional, 
la segona edició de la fira del conte mariner, un 
concurs de pintura ràpida amb la col·laboració de 
La Gorga, una nova mostra de destresa marinera o 
la tradicional exhibició de ranxos mariners 
organitzada per Tela Marinera.  

Cal destacar l’èxit de participació en el concurs 
fotogràfic InstaPalamós, organitzat amb el Patronat 
de Turisme i l’associació Igers Girona. Es van pujar 
més de 1450 imatges, demostrant totes elles la 
bellesa i plasticitat del paisatge palamosí en el marc 
del festival. Els guanyadors van obtenir premis 
gràcies a la col·laboració de  Fecotur, l'Associació de 
Tavernes del Barri Vell, La Gamba, Mas dels Arcs, 
Bell Port, La Catifa, Hotel Trias i Hotel Àncora 

NOVA EDICIÓ DEL “PALAMÓS 
GASTRONÒMIC” 

La segona edició del Palamós Gastronòmic, que va 
tornar a tenir a l’Espai del Peix com un dels 
escenaris principals, ha permès consolidar la 
iniciativa gastronòmica tot animant a nous sectors 
econòmics de la ciutat. Per això l'Ajuntament de 
Palamós pensa ampliar la campanya per a que duri 
tota la tardor. 

Aquesta iniciativa, duta a terme durant el mes 
d’octubre, és fruit del treball en equip del sector 
públic i privat per intentar desentacionalitzar la 
temporada i oferir una proposta atractiva pels 
visitants; un revulsiu que serveixi per veure el 
municipi com un destí turístic tot l'any. 

Enguany el programa del Palamós Gastronòmic ha 
inclòs a l’Espai del Peix activitats com “Avui cuinem 
amb...”, que comptà amb la col·laboració de 
diferents restauradors locals; una jornada tècnica 
per posar en valor el peix de la llotja de Palamós, 
tallers de maridatge de peix i cervesa Estrella 
Damm, un taller de tast de vins i diversos tallers de 
cuina marinera. 

Alhora, els pastissers de Palamós van entrar en el 
programa de Palamós Gastronòmic amb una nova 
creació: el pastís dels Agustins. Tot aprofitant la 
novetat, els mestres pastissers van participar en un 
taller de pastisseria i rebosteria per aprendre a 
elaborar aquest deliciós pastís, juntament amb altres 
propostes gastronòmiques. 
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L’Espai del Peix es complementava amb una extensa 
oferta gastronòmica i d’oci a tot el municipi, com 
menús gastronòmics, senderisme, visites guiades, 
etc. 

WORKSHOP DE PROMOCIÓ DE LA 
COSTA BRAVA AL CENTRE POMPIDOU, 
AMB L’ESPAI DEL PEIX  

L’Espai del Peix va participar en el workshop 
organitzat pel Patronat de Turisme Costa Brava en 
motiu de l’exposició de Dalí al Centre Pompidou per 
tal d’apropar touroperadors i agents de viatges amb 
hotels i serveis de la Costa Brava.  

El Museu de la Pesca i l’Espai del Peix hi van 

participar de la mà de la tècnica Glòria Ñaco i Sílvia 
Romero cap de l’Àrea de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Palamós, amb l’objectiu d’apropar 
l’oferta cultural i del territori a aquest públic. 
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5. 

Gestió 
INTEGRACIÓ EN XARXES INSTITUCIONALS I TREBALLS AMB ALTRES MUSEUS 

Una part important de les activitats i accions desenvolupades al llarg del 2013 tenen a veure amb la relació del 
Museu de la Pesca amb altres museus i agents, on el treball en xarxa és bàsic.  

El Museu forma part de: 

ASSOCIACIÓ DE MUSEUS 
MARÍTIMS DEL 
MEDITERRANI. AMMM 

Associació amb plena capacitat 
jurídica que agrupa museus 
marítims, institucions de gestió del 
patrimoni i entitats culturals, que 
actuen en l'àmbit del patrimoni 
marítim de la conca mediterrània. 

 

XARXA DE MUSEUS 
MARÍTIMS DE LA COSTA 
CATALANA. XMMCC 

Estructura de cooperació que 
reuneix museus i entitats que 
treballen en el camp de la gestió del 
patrimoni i la cultura marítimes a 
Catalunya, amb l’objectiu promoure 
la salvaguarda i la protecció del 
patrimoni marítim, impulsar el seu 
estudi, contribuir a la seva difusió i 
sensibilitzar la societat de la seva 
importància com a part integrant de 
la nostra cultura i la nostra història 

XARXA DE MUSEUS DE LA 
COSTA BRAVA. XMCB 

Xarxa de museus que impulsa el 
coneixent del patrimoni cultural 
local a la Costa Brava a través de 
campanyes de promoció 
compartides i el reforçament de 
llaços de col·laboració entre 
institucions. 

XARXA DE MUSEUS D’ETNOLOGIA DE CATALUNYA. XMEC 

Xarxa de museus seleccionats per la Generalitat de Catalunya per raó de la importància de les seves col·leccions 
etnològiques i la seva implicació amb el territori a través de la qual es promou l’Observatori per a la Recerca 
Etnològica de Catalunya, impulsat per la Direcció General de Cultura Popular i Tradicional del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya 
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CONVENIS SIGNATS L’ANY 2013 

 Acord de col·laboració entre el Consorci de 
Normalització Lingüística i el Museu de la Pesca per 
promoure el programa “Voluntariat per la Llengua”. 
Gener 2013 

 Conveni de col·laboració entre el Departament 
d’Ensenyament i la Fundació Promediterrània per 
realitzar un Programa de Qualificació Professional 
Inicial  (PQPI) d’auxiliar d’hostaleria: cuina i serveis de 
restaurant i bar per a joves inscrits en el PQPI-PTT. 
Febrer 2013 

 Acord de col·laboració per a la participació del 
pailebot Santa Eulàlia en el festival marítim Palamós, 
Terra de Mar. Maig 2013 

 Conveni de col·laboració entre la Fundació 
Promediterrània i Marina de Badalona S.A. per a la 
participació del vaixell Ciutat de Badalona  en els 
actes del Festival Marítim Palamós Terra de Mar 
2012. Maig 2013 

 Conveni entre la Fundació Promediterrània i la 
Facultat de Lletres de la Universitat de Girona per a 
la realització de pràctiques curriculars. Juny 2013 

 Conveni de col·laboració entre l’Associació 
Síndrome d’Asperger de Girona (SAGI), l’Associació 
de Museus de la Costa Brava i la Fundació 
Promediterrània per a la conservació, l’estudi i la 
difusió del patrimoni cultural i marítim (Museu de la 
Pesca). Juliol 2012 

 Acord de col·laboració per a la participació del 
pailebot Santa Eulàlia en els actes de celebració del 
10è aniversari del Museu de la Pesca de Palamós. 
Setembre 2013 

 Conveni de col·laboració per a la ratificació del 
programa d’activitats pel 2013 de la Xarxa de 
Museus Marítims de la Costa Catalana. Desembre 
2013 

 Conveni de col·laboració entre la Fundació 
Promediterrània i l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament 
de Palamós per a la realització de la ruta Truman 
Capote. Juliol 2013 
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Amics del Museu de la 
Pesca 
 

L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL MUSEU DE LA PESCA ÉS UNA ENTITAT CREADA EL 1994 QUE TÉ COM A OBJECTIU 
PRINCIPAL L’ESTUDI, LA PRESERVACIÓ I LA DIVULGACIÓ DEL PATRIMONI MARÍTIM-PESQUER DE LA COSTA 
BRAVA.  

L’ASSOCIACIÓ TÉ UN PROGRAMA D’ACTUACIONS PROPI I COL·LABORA EN LES ACCIONS I ACTIVITATS 
DESENVOLUPADES PEL PROPI MUSEU DE LA PESCA I L’ESPAI DEL PEIX 

 

"LES FILLES DEL VENT", HISTÒRIA DE 
L'ACCIÓ DE LA SORRA I LES DUNES 

Els Amics del Museu de la Pesca van presentar el 9 
de març el documental "Les Filles del Vent: un 
paisatge antic de delicada aridesa", d’Antoni Martí, 
dedicat a l'acció de la sorra i la formació de dunes al 
nostre litoral.  

La sinopsi del documental reflecteix l’objectiu de 
l’autor: "En un territori tan petit com el nostre, els 
grans de sorra empesos per la tramuntana han estat 
muts testimonis de grans esdeveniments de la 
nostra història. A l'edat mitjana, colgant les primeres 
grans civilitzacions; després, envaint les terres de 
conreu (on només l'èpica de l'home a final del segle 
XIX va aconseguir aturar-los), i a mitjan del segle XX, 
sobre el seu mantell mig adormit i en plena guerra 
freda, s'hi aixecà l'emissora de ràdio més potent del 
món. Paral•lelament naixia el fenomen 
socioeconòmic més important del segle: el turisme. 
Aquesta és la petita gran història de Les filles del 
vent."  

El documental va comptar amb guió de Joan Simó, 
música de Quim Sota, producció de Dolors Fuster i 
realització Edmon Amill i Antoni Martí.  

FESTA DE CLOENDA DE CONVERSES DE 
TAVERNA AMB ELS AMICS DEL MUSEU 
DE LA PESCA 

El divendres dia 7 de juny, coincidint amb la darrera 
sessió de Converses de Taverna, va tenir lloc el 
sopar tradicional amb la presència de la Sra. 
Alcaldessa M Teresa Ferrés, la Sra. Regidora M 
Gràcia Artigas, socis dels Amics del Museu de la 
Pesca, personal del Museu de la Pesca i 
simpatitzants. Va fer la presentació el President de 
l'Associació el Sr. Florenci Serra. 

En iniciar l'acte es va fer un homenatge a Joaquim 
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Pla Bartina pels seus mèrits entorn a la mar i per la 
seva vinculació al Museu de la Pesca, a qui se li va 
lliurar una placa. També es va passar una breu 
projecció de vídeo que recollia les darreres activitats 
de l'Associació.  

El sopar va finalitzar amb l’actuació del cantautor de 
Sant Feliu de Guíxols en Josep Andújar "SE". 

SORTIDA D’ALBIRAMENT DE CETACIS 

El diumenge dia 26 de maig va tenir lloc la sortida 
amb vaixell per fer albirament de cetacis. 29 
persones, entre socis i simpatitzants del Amics del 
Museu de la Pesca, van poder gaudir d'una 
experiència molt interessant. L'associació va noliejar 
tres velers i encara se n'hi va afegir un quart d'un 
col•laborador.  

A les 7 del matí es va fer la sortida des del port 
Marina de Palamós seguint un rumb d'uns 80º fins a 

arribar a la boia meteorològica localitzada a 23 
milles de Palamós. Al migdia, i coincidint amb un 
període de calma, es van observar tres conjunts 
separats de dofí llistat que van fer les delícies de tots 
els tripulants. També es van poder observar 7 peixos 
lluna (bots), així com baldrigues, mascarells, gavines 
i fins i tot un rapinyaire.  

L’organització va valorar l’activitat com a molt 
positiva.
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RESULTAT 
COMPTABLE 2013 
BALANÇ GENERAL 

Ingressos Import % S/total 

Venda d'entrades, botiga i activitats 211.011 43,34% 

Subvenció Ajuntament de Palamós 132.000 27,11% 

Subvencions activitats, convenis i patrocinis* 83.408 17,13% 

Subvencions de capital 60.403 12,41% 

Total ingressos  486.822 100% 

   Despeses  Import % S/total 

Sous i salaris 111.799 24,05% 

Seguretat Social 36.366 7,82% 

Altres serveis 100.166 21,55% 

Compres articles 41.340 8,89% 

Treballs altres empreses 1.650 0,35% 

Lloguers 12.250 2,64% 

Reparacions i conservació 44.992 9,68% 

Serveis professionals independents. 5.814 1,25% 

Assegurances 3.078 0,66% 

Publicitat 11.087 2,39% 

Subministres 32.819 7,06% 

Amortitzacions 63.448 13,65% 

Total despeses 464.809 100% 

 

43% 

27% 

17% 

13% 

*Ports de la Generaliat concendeix una exempció a 
les taxes que correspondria cobrar per les 
embarcacions de l’Ajuntament de Palamós que 
gestiona la Fundació Promediterrània 
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COMPARATIU RESULTAT-PRESSUPOST 2013 

Concepte Real. 2013 Pressup. 2013 Dif. Euros Dif. % 

          

Vendes entrades 42.476 35.000 7.476 21,36 

Vendes articles 31.050 33.000 -1.950 -5,91 

Activitats 56.564 74.370 -17.806 -23,94 

Tallers Espai del Peix 77.424 57.580 19.844 34,46 

Subvencions periòdiques 132.000 110.000 22.000 20,00 

Convenis/Patrocinadors 25.500 25.500 0 0,00 

Subvencions of. Activitats 57.907 54.050 3.857 7,14 

Subvencions de capital 60.403 35.235 25.168 71,43 

Ingressos excepcionals 3.498 0 3.498 100,00 

Interessos RDL/4/2012   5.712 -5.712 -100,00 

          

Total ingressos  486.822 430.447 56.375 13,10 

          

Sous i salaris 111.799 111.000 799 0,72 

S. Social 36.366 36.000 366 1,02 

Altres serveis 100.166 107.917 -7.751 -7,18 

Compres articles 41.340 38.000 3.340 8,79 

Treballs altres empreses 1.650 1.650 0 0,00 

Lloguer (Ports) 12.250 0 12.250 100,00 

Reparacions i conservació 44.992 39.250 5.742 14,63 

Serveis professionals independents 5.814 3.000 2.814 93,80 

Assegurances 3.078 2.900 178 6,14 

Publicitat 11.087 5.900 5.187 87,92 

Subministres 32.819 37.250 -4.431 -11,90 

          

Total despeses 401.361 382.867 18.494,00 4,83 

Resultat brut exercici 85.461 47.580 37.881 79,62 

RDL. 4/2012 0 -5.712 5.712 100,00 

Amortitzacions -63.448 -41.868 21.580 51,54 

          

Resultat net 22.013 0 22.013 0,00 
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EXPLOTACIÓ COMPARATIVA 2012-2013 

Concepte Real. 2012 Real. 2013 Dif. Euros Dif. % 

          

Vendes entrades 34.301 42.476 8.175 23,83 

Vendes articles 30.985 31.050 65 0,21 

Activitats 74.898 56.564 -18.334 -24,48 

Tallers Espai Peix 63.352 77.424 14.072 22,21 

Subvencions Ajuntament 112.400 132.000 19.600 17,44 

Convenis/Patrocinadors 25.500 25.500 0 0,00 

Subvencions of. Activitats 43.779 57.907 14.128 32,27 

Subvencions de capital 60.403 60.403 0 0,00 

Ingressos excepcionals 15.966 3.498 -12.468 -78,09 

          

Total ingressos  461.584 486.822 25.238 5,47 

          

Sous i salaris 117.713 111.799 -5.914 -5,02 

S. Social 38.014 36.366 -1.648 -4,34 

Altres serveis 104.934 100.166 -4.768 -4,54 

Compres articles 46.431 41.340 -5.091 -10,96 

Treballs altres empreses 2.316 1.650 -666 -28,76 

Despeses invest. I desenv. 3.432 0 -3.432 -100,00 

Lloguers 0 12.250 12.250 100,00 

Reparacions i conservació 42.209 44.992 2.783 6,59 

Serv. Professionals indep. 2.698 5.814 3.116 115,49 

Assegurances 3.006 3.078 72 2,40 

Publicitat 3.682 11.087 7.405 201,11 

Suministres 34.163 32.819 -1.344 -3,93 

          

Total despeses 398.598 401.361 2.763 0,69 

Resultat brut exercici 62.986 85.461 22.475 35,68 

Amortitzacions -65.881 -63.448 -2.433 -3,69 

          

Resultat net -2.895 22.013 24.908 860,45 
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