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FUNDACIÓ PROMEDITERRÀNIA 
 

El març del 2003, l’Ajuntament de Palamós va crear 

la Fundació Promediterrània per a la conservació, 

l’estudi i la difusió del patrimoni cultural i marítim 

per a gestionar el Museu de la Pesca i els seus 

projectes connexos en l’àmbit de la salvaguarda, 

l’estudi i la difusió del patrimoni marítim i pesquer 

de la Costa Brava i el patrimoni local. 

El patronat és l’òrgan de govern, representació i 

administració de la Fundació Promediterrània, 

format per 15 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. 

  

 

 

 

President 

Sr. Lluís Puig Martorell. Alcalde de Palamós. 

Patrons 

Sra. Maria Puig Ferrer. Regidora de l'Ajuntament 

de Palamós. Vicepresidenta 

Sr. Emili Colls Fontanet. Regidor de l’Ajuntament 

de Palamós. Secretari 

Sra. Yolanda Aguilar Gallego. Regidora de 

l'Ajuntament de Palamós  

Sra. Núria Botellé. Regidora de l'Ajuntament de 

Palamós  

Sra. Pilar Arxé Fonalleras. Regidora de l'Ajuntament 

de Palamós 

Sra. Roser Huete Calderón. Regidora de 

l'Ajuntament de Palamós 

Sra. Agnés Gasull Costa. Representant del Consell 

Comarcal del Baix Empordà 

Sra. Montserrat Mindan Corada. Representant de la 

Diputació de Girona 

Sr. Antoni Albalat Martínez. President de la 

Confraria de Pescadors de Palamós 

Sr. Joan Pere Gómez Comes. Director general de 

Ports de la Generalitat 

Sr. Frederic Valls i Vilaespasa. Representant de la 

Direcció General de Pesca i Afers Marítims 

Sr. Roser Güell Gou. Representant de la Federació 

Nacional Catalana de Confraries de Pescadors 

Sr. Joan Lluís Alegret i Tejero. Representant de la 

Universitat de Girona 

Sr. Josep Pujolràs Nonell. Representant de Roca 

Junyent Advocats 
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MISSIÓ 
  

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 la cultura del peix, i de contribuir, amb qualitat, 

al desenvolupament cultural, social i econòmic del territori. 

------------------------------

OBJECTIUS FUNDACIONALS  

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, bibliogràfic, científic o 

tècnic, etc. 
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EQUIPAMENTS I SERVEIS GESTIONATS 
 

 

Museu de la Pesca 

Exposició permanent que proposa un recorregut al passat, el present i el futur 

de la pesca marítima amb la voluntat de conscienciar el visitant sobre el valor de 

la pesca i generar reflexió i debat sobre els reptes del sector. 

 

Espai del Peix 

Equipament cultural que contribueix al coneixement dels productes pesquers i a 

la sostenibilitat de la indústria, tot reivindicant i fent pedagogia d'aquelles 

espècies poc cotitzades, però amb un alt valor culinari i gastronòmic, amb el 

compromís de fomentar-ne el consum responsable. 

 

Les Barques del Peix 

Extensió surant del Museu de la Pesca formada per dues embarcacions 

tradicionals, amb la finalitat d’afavorir la seva preservació i divulgar els 

coneixements i pràctiques associades a l’ofici de pescador.  

 

Càtedra d’Estudis Marítims 

Instància universitària de la Universitat de Girona que funciona com a 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 

Servei de referència bibliogràfic i documental que busca, recopila, gestiona i 

difon informació i documentació rellevant i de qualitat relacionada amb el fet 

marítim i pesquer, amb l'objectiu de construir coneixement, valoritzar i 

sensibilitzar la societat vers l'activitat, la cultura i el patrimoni marítim. 
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L’EQUIP HUMÀ
 

Miquel Martí 

Director de la Fundació 

Promediterrània i director del 

Museu de la Pesca. 

Glòria Ñaco 

Coordinadora responsable de 

Públics. Tècnica de difusió,  

educació i acció cultural. 

Núria Teno 

Coordinadora responsable de 

Col·leccions.  Conservadora i 

restauradora 

Raül Mata 

Tècnic del patrimoni flotant. 

Coordinació de manteniment 

d’equipaments 

Alfons Garrido 

Documentalista del centre de 

documentació.  Comunicació 

digital. Recerca.  

Montse Sistané 

Administrativa i comptable 

Xavier Martínez 

Cap de recepció i reserves del 

Servei  d’Atenció al Visitant 

M. Àngels Solé 

Recepcionista i guia cultural.  

Servei d’Atenció al Visitant 

Ariadna Pla  

Recepcionista i guia cultural. 

Servei d’Atenció al Visitant 

Ramon Boquera 

Dinamitzador de l’Espai del Peix. 

Monte Pascual 

Administració i comptabilitat 

Amb la participació de 

Carla Ruiz 

Reforç de recepció 

Estudiant en pràctiques 

Universitat de Girona 

Marina Jabato 

Reforç de recepció 

Estudiant en pràctiques 

Universitat de Girona 

Meryem Amine 

Reforç de recepció 

Estudiant en pràctiques 

Universitat de Girona 

Octavi Fornós 

Estudiant en pràctiques 

Universitat Autònoma de 

Barcelona
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PRINCIPALS DADES D’ACCIÓ 

MUSEOLÒGICA 2020 
 

 

 
 
 

 

  

2 
Exposicions 

temporals 

734 
Noves imatges 

digitalitzades 

14.492 
Visitants als 

equipaments 

6.572 
usuaris per 

activitats 

pròpies 

7.740 
seguidors a les 

xarxes socials 

@museudelapesca 

98.353 
visitants únics 

digitals i 

273.230  

pàgines vistes 

11.539 
referències al 

catàleg del 

centre de 

documentació 

95% 
d’objectes 

registrats 

digitalment 

4.297 
Usos a l’Espai 

del Peix 

201 
dies d’obertura 

a l’any 

1.364 
Usos de públic 

escolar 

8.961 
Objectes i 

espècimens 

inventariats 

432 
imatges i 

vídeos 

publicats a les 

xarxes 

40 
Activitats 

presencials 

diferents  
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PRESENTACIÓ 
2020 
 

Teniu a les mans la Memòria d’Activitats de 

la Fundació Promediterrània 2020. 

Aquest 2020 ha estat un any en el que hem 

patit la fragilitat i la vulnerabilitat de l’oferta 

cultural, especialment en un entorn turístic 

com el nostre. S’ha treballat en intern. Ens hem 

esforçat en ser visibles i útils a la societat. Les 

funcions de recerca i conservació han avançat 

a les funcions de difusió i sensibilització, pel fet 

determinant d’haver de tancar equipaments i 

per les condicions que restringien el moviment 

i el contacte entre persones, una de les claus 

que doneu sentit als museus.  

La demanda és escassa. Hem potenciat les 

activitats a l’exterior del Museu, a l’aire lliure i 

hem seguit treballant en el nostre àmbit de 

referència, la pesca, el peix i els pescadors per 

esdevenir útils a un territori, més enllà del 

patrimoni que conservem.  

Desitgem un 2021 de recuperació de les 

nostres constants vitals, ja que l’aposta tan 

decidida per la generació d’una oferta 

d’activitats i productes de pagament ens ha 

situat els ingressos en un 30% 

aproximadament en relació als darrers anys.  

Esperem que torni la primavera i mentre això 

passa, que passarà, seguirem treballant per 

posar de relleu el patrimoni, que cal gestionar 

en present i cal potenciar de cares al futur. 

 

 

 

 

“Obrim les portes 
al mar ”

.  
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L’IMPACTE DE LA 

COVID-19 
 

El 2020 ha estat un any marcat per la pandèmia de covid-

19 i pels efectes i conseqüències en la cultura i els 

equipaments museístics. El 13 de març de 2020, seguint 

les ordres de les autoritats, es tancà al públic el Museu de 

la Pesca i l’Espai del Peix. Totes les activitats que es 

desenvolupaven en aquests i en la resta d’espais que són 

de gestió pròpia (Barques del Peix, Capella del Carme, 

Castell de Sant Esteve, Documare) quedaren suspeses. 

L’exposició permanent del Museu de la Pesca tornà a obrir 

al públic el 29 de maig de 2020, i l’Espai del Peix a finals 

de juny de 2020. A ambdós espais es van establir totes les 

mesures de seguretat i prevenció, per als propis 

treballadors i per als visitants: la neteja, la distància social, 

l’obligatorietat de l’ús de mascaretes, aforament reduït. 

Tot plegat, estudiat i redactat en un pla de contingència i 

amb un ”comitè Covid-19” que es creà amb personal del 

Museu, d’acord amb les directrius establertes. 

Aquestes mesures s’han mantingut durant l’obertura dels 

equipaments i fins a l'octubre on només s'ha permès 

l'obertura dels Museus amb un aforament limitat i 

únicament activitats de caire formatiu amb grups 

bombolla. 
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ACCIONS 2020 
 

 

DISSENY I IMPLEMENTACIÓ DE PROGRAMES I ACTIVITATS 

PER A LA DIFUSIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL O PER A LA 

CREACIÓ DE PÚBLICS 

 

DIFUSIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL  
AMB FINALITATS EDUCATIVES 

PÚBLIC  ESCOLAR 

Programa pedagògic “Viu la 

mar”. Patrimoni marítim 

 

“Viu la Mar” va néixer l’any 1997 com un programa 

específic per a centres educatius. Al llarg dels anys ha anat 

adaptant el discurs i la seva oferta a les necessitats de la 

comunitat educativa i als nous equipaments i possibilitats 

que s’han anat obrint al port de Palamós.   

Actualment compta amb 35 activitats repartides entre els 

cicles d’infantil, primària, secundària i estudis superiors, 

centrades en la descoberta i el coneixement del medi, els 

valors del territori, el mar i la pesca. 

La covid-19 ha trasbalsat completament la dinàmica dels 

darrers anys en relació a la participació dels escolars en les 

activitats educatives incloses en aquest programa. El 

confinament, les restriccions de mobilitat, les limitacions 

d’aforament i les estrictes mesures de seguretat han 

impedit o desanimat les escoles a participar-hi. 

Respecte a 2019, la caiguda d’escolars al Viu la Mar ha 

estat del 80%. Dels  4.828 de l’any anterior, s’ha apassat als 

878 participants al 2020. 

Programa educatiu “Fem arrels” 

És un programa de caràcter gratuït adreçat als centres 

escolars de Palamós. Apropa el patrimoni cultural i natural 

als alumnes d’infantil, primària, i secundària, d’educació 

especial i als alumnes del Consorci per a la Normalització 

Lingüística del municipi. Per tal de posar els fonaments en 

el coneixement del propi entorn, es treballa conjuntament 

amb el Servei d’Arxiu Municipal i l’Àrea de Medi Ambient 

de l’Ajuntament de Palamós. 

Si l’any 2019 es van atendre, més de 1.400 alumnes, les 

restriccions imposades per la pandèmia han reduït 

aquesta xifra fins als 393 participants, repartits entre les 

diferents activitats del programa. 
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Cases de colònies 

La pandèmia va afectar molt directament les cases de 

colònies que acudeixen cada any al Museu de la Pesca. La 

reducció de visitants ha estat dràstica, i si l’any 2019 el 

museu va acollir 4.500 escolars, enguany la xifra s’ha reduït 

a només 93. 

En resum, els participants en les activitats pedagògiques 

del Museu de la Pesca s’han reduït dràsticament en més 

del 87%: dels 10.809 alumnes el 2019, als 1.364 el 2020. 

“Viu la Mar”. Plataforma digital 

de recursos educatius 

Amb l’ànim de facilitar l’accés a recursos pedagògics 

d’interès a mestres i alumnes des de qualsevol indret i 

dispositiu, s’ha posat en funcionament la pàgina web “Viu 

la Mar”. Recull materials de producció pròpia i també 

d’altres entitats per tal d’ajudar als docents i persones 

interessades en el coneixement i la divulgació del fet 

pesquer. Consta de diferents blocs: Pescar, Organització, 

Mar i Peix, Sostenibilitat, Paisatge, Palamós i el seu 

Patrimoni i Per saber-ne més.  

Els tècnics del Museu de la Pesca han fet una tasca de 

curació per oferir recursos de qualitat, rigorosos i adaptats 

als diferents nivells educatius i disponibles a la xarxa. 

L’acció ha rebut el suport del programa Indika. Programes 

Pedagògics i Divulgatius de la Diputació de Girona 

 

 

 

Recursos audiovisuals per a la 

divulgació del patrimoni  

Gràcies al suport del programa Indika de la Diputació de 

Girona, el Museu de la Pesca va produir quatre recursos 

educatius audiovisuals per posar en valor el patrimoni 

cultural i gastronòmic associat al peix i al pescador. 

 

En concret, es van editar quatre vídeos: 

- Els tipus de peix segons les seves categories de 

consum 

- Tutorial per netejar un peix 

- Tipus de xarxes de pesca 

- Un vídeo explicatiu de les barques “Gacela” i 

“Estrella Polar” 

El programa de patrimoni cultural i educació, "Indika", 

s'emmarca en el servei de programes pedagògics de la 

Diputació de Girona, amb l'oferta destinada als espais 

considerats com a patrimoni cultural de les terres de 

Girona i de més enllà d'aquest territori. Permet aproximar 

els escolars als centres de conservació, difusió i 

interpretació del patrimoni i contribuir a la seva formació 

en l'àmbit concret del patrimoni cultural.  

 

 



17 

 

PÚBLIC FAMILIAR I TURISTA 

Programa regular d’activitats del 

Museu de la Pesca 

 

Al llarg de tot l’any, el Museu de la Pesca manté un 

programa regular d’activitats per acostar als visitants, des 

de diferents perspectives, el ric patrimoni marítim i 

pesquer del municipi. Entre les organitzades, destaquen 

les de caràcter periòdic i mensual: l’entrada gratuïta a 

l’exposició permanent, cada primer diumenge de mes, la 

visita gratuïta a l’exposició permanent, les sessions de 

conta-contes mariners per als més menuts, o la visita 

gratuïta a les barques del peix “Gacela” i “Estrella Polar”. 

 

Enguany, les restriccions imposades per la pandèmia en 

matèria de cultura i mobilitat han dificultat dur a terme el 

programa en tota la seva amplitud i plenitud. Malgrat això, 

s’ha pogut mantenir el gruix principal del programa.  

Programa d’Activitats d’Estiu  

Patrimoni marítim i pesquer 

Durant els mesos d’estiu, es va desplegar un programa 

d’activitats per arribar a aquest públic turista heterogeni, 

de procedències, llengües i interessos diversos.  

Al llarg del 2020, les activitats van estar marcades per les 

restriccions d’aforament i les mesures de seguretat 

decretades per les autoritats sanitàries. Tot i això, les 

activitats es va poder desenvolupar amb normalitat. 

 

Les activitats han estat:  

- Visita guiada al Museu de la Pesca. Visita guiada a 

l’exposició permanent. 

- Visita guiada a les Barques del Peix. Visita comentada 

a bord de la "Gacela" i "Estrella Polar". 

- Visita a la subhasta del Peix. A la llotja de Palamós. A 

partir del mes d’agost s’ha acompanyat d’una audioguia 

en idiomes gratuïta.  

- Visita guiada a la gamba de Palamós. Visita i taller de 

cuina comentat per descobrir com es pesca i com es 

cuina el producte estrella a la llotja de Palamós: la gamba 

rosada  
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- Descobrir el peix blau. Esmorzar de pescadors amb 

peix blau provinent de la llotja de Palamós de la mà d’un 

patró de teranyina al llarg del qual explica la seva feina i 

el seu producte mentre els participants tasten el peix 

cuinat de manera tradicional. 

- Show cooking per menjar peix en família. Activitat 

adreçada a famílies amb fills, amb menús adaptats per 

atraure els més joves al món del peix.  

- Showcooking de cuina marinera. Sessions de cuina i 

degustació en directe amb peix de proximitat i cuina 

marinera tradicional hereva del patrimoni pesquer. 

- Showcooking cuina del peix a través dels 5 sentits.  

Sessions de cuina i degustació en directe amb peix de 

proximitat i cuina marinera tradicional hereva de la 

cultura pesquera. 

- Petits xefs a l’Espai del Peix. Tallers adreçats a joves de 

entre 8 i 12 anys per introduir-los en el món de la cuina i 

la manipulació del peix a través de menús adaptats i 

explicació sobre la importància del patrimoni pesquer a 

la vila. 

- Ruta pel port de Palamós: racons, històries i 

anècdotes de pescadors, camàlics i mariners. Recorregut 

guiat per diferents espais del port de Palamós per 

mostrar la riquesa d’activitats i professions que s’hi 

desenvolupen, anècdotes històriques, l’evolució recent, 

projectes futurs, etc. 

Patrimoni local 

El patrimoni local de Palamós també ha estat protagonista 

d’un programa específic d’activitats, organitzat en 

col·laboració amb l’Àrea de Patrimoni de l’Ajuntament de 

Palamós. Les activitats incorporades a la proposta cultural 

van ser: 

- El Palamós de Truman Capote. Ruta literària. 

- Ruta guiada a peu per Sant Joan fins al Molí de Vent. 

- Ruta del corsari Barba-rossa. 

- La bruixeria a Palamós, entre la llegenda i la història. 

- Visita al castell de Sant Esteve de Mar (La Fosca) 

- Ruta a peu pel paratge de Castell 

- Entrada a la Capella del Carme. Espai d’Art i Patrimoni.  

Pescaturisme Palamós 

A partir del mes d’agost de 2020, s’han obtingut els 

permisos pertinents per a desenvolupar pescaturisme tot 

l’any amb l’embarcació “Estrella del Sur III” – abans només 

permetia durant els mesos de juny a setembre. L’activitat 

dóna a conèixer la jornada de pesca de la gamba de 

Palamós, amb les seves característiques tècniques i 

humanes fent de la proposta una experiència única per als 

seus participants. 

Enguany es van embarcar 3 pescaturistes. 

Jornades Europees de Patrimoni 

#JEP2020 

Amb motiu de la celebració de les Jornades Europees de 

Patrimoni #JEP2020, l’11 d’octubre es va organitzar una 

ruta guiada a peu pel barri de Sant Joan de Palamós (Vila-

romà) per conèixer la història del poble i el seu territori 

més proper. La ruta a peu va acabar al promontori del Molí 

de Vent, un lloc amb vistes excepcionals sobre la badia, la 

plana i les Gavarres, i on està ubicada un bateria de costa 

de la Guerra Civil espanyola. 
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“Som Cultura”. Programa 

d’activitats del Club Cultura i 

Identitat del Patronat de Turisme 

Costa Brava – Pirineu de Girona.  

A partir del dijous 12 de novembre, el Museu de la Pesca 

va participar en el festival d'experiències culturals “Som 

Cultura” amb un taller de nusos en streaming a través del 

canal de Youtube del Museu de la Pesca, amb l’ànim de 

difondre la cultura de la gent de mar. 

El Museu de la Pesca havia d'acollir l'activitat "Els Museus 

surten al carrer" amb tallers familiars oferts pels 26 museus 

de la xarxa de museus de les Comarques de Girona. 

Finalment aquest activitat es va anul·lar i la jornada es va 

reorientar en activitats i tallers en línia. En concret, el 

Museu de la Pesca va emetre en streaming un taller de 

nusos mariners al seu canal de Youtube. 

Dia Internacional dels Museus. 18  

de maig 

El Museu de la Pesca se sumà als actes de celebració del 

Dia Internacional dels Museus 2020, que enguany se 

centrava en “Museus per la igualtat: diversitat i inclusió”. 

El Museu de la Pesca va plantejar per aquest esdeveniment 

una sèrie d’accions que superaven les barreres físiques i 

facilitaven l’accessibilitat als seus fons i col·leccions gràcies 

a la tecnologia. En concret, el 16 de maig va oferir una 

visita virtual comentada a la seva exposició permanent, en 

directe a través del canal de Youtube de la Direcció 

General de Patrimoni, de la mà del tècnic Alfons Garrido. 

El dia 18, el director Miquel Martí també va oferir una altra 

visita guiada comentada, aquest cop a través del canal del 

Museu de la Pesca. 

A més, la tècnica Glòria Ñaco va participar en la càpsula 

audiovisual de difusió de l’embarcació “San Juan” que es 

va emetre el mateix dia 16 de maig i es pot recuperar a 

través del canal de la Direcció General de Patrimoni de la 

Generalitat de Catalunya. 

Totes les activitats es poden recuperar als següents 

enllaços: 

Ruta guiada virtual al Museu de la Pesca. 16 de maig:  

https://youtu.be/HQFPWwsZuz4 

Ruta guiada a l’exposició permanent amb Miquel Martí, 

director del Museu de la Pesca: 

https://youtu.be/t5g4PQATZbY 

Peces destacades del Museu de la Pesca. La “San Juan” 

https://youtu.be/psCB9bmnSZM 

Nadal al Museu 2020 

Un any més els 26 museus de les Comarques de Girona 

van impulsar la 7a edició de Nadal al Museu, que va tenir 

tenir lloc entre els dies 6 de desembre al 7 de gener. 

Amb l’objectiu que els més joves visitin els equipaments 

patrimonials gironins mentre contemplen, aprenen i 

gaudeixen de les exposicions i col·leccions dels nostres 

https://youtu.be/HQFPWwsZuz4
https://youtu.be/t5g4PQATZbY
https://youtu.be/psCB9bmnSZM
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museus, des del Museu de la Pesca es van proposar dues 

activitats adreçades a aquest públic:  

Buscar i trobar l’extraterrestre disfressat de caganer 

entre els objectes de les vitrines.  

Gimcana digital. A la recerca de pirates i corsaris! Un 

joc per trepitjar aquesta terra de pirates amb el suport 

d'un dispositiu mòbil.  

El Museu de la Pesca va renovar 

el 2020 el segell de qualitat 

SICTED  

El Museu de la Pesca va renovar el 30 de setembre el 

Distintiu de Qualitat Turística en Destinació 2020, impulsat 

pel Consell Comarcal del Baix Empordà en col·laboració 

amb el Sistema Integral de Calidad Turistica en 

Destinación (SICTEC). 

Aquest segell persegueix la millora continua dels serveis 

que s’ofereixen i dels recursos de què gaudeix el visitant a 

la comarca. Enguany, va rebre l’acreditació d’Accessibilitat 

Turística del Baix Empordà, posant de relleu els esforços 

que ha fet la Fundació perquè els seus equipaments, 

activitats i serveis siguin àmpliament accessibles per 

diferents tipus de discapacitats. 
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PÚBLIC ESPECIALITZAT, TURISME 
CULTURAL, PÚBLIC LOCAL I 
COMARCAL 

Memòria Viva. Patrimoni 
immaterial 

 

Com a tasca essencial en la seva missió, el Museu de la 

Pesca preserva i difon el patrimoni immaterial de la gent 

de mar: habilitats i coneixements, costums i pràctiques 

socials, records, creences, hàbits, festes, etc. El programa 

Memòria Viva és una iniciativa de caràcter etnològic que 

té la voluntat tant de documentar com de donar a conèixer 

aquest valuós bé a la ciutadania. Des de 2014 inclou tres 

activitats diferents, totes elles obertes al públic i centrades 

en la memòria oral, el patrimoni fotogràfic i la gastronomia 

tradicional. 

 Enguany, les restriccions imposades per la covid-19 han 

modificat el programa previst i el format de celebració 

d’algunes de les sessions. 

Imatges que fan parlar. Descoberta dels fons fotogràfics 

- Col·leccions de fotografia.17 de gener 

- Cent anys del Cau de la Costa Brava. 16 d’octubre- 

 

 

- Imatges del fons Sánchez-Carcassés. 13 de novembre. 

Activitat virtual a través del canal de Facebook del 

Museu de la Pesca 

 

Converses de Taverna. Diàlegs amb la gent de mar 

- Contaminació marina. Divendres, 14 de febrer 2020 

 

- Peixos que desapareixen, peixos que arriben. 24 d’abril. 

En streaming a través del canal de Youtube del Museu de 

la Pesca 
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Mestres i mestresses dels fogons. difusió de la cuina 

marinera del territori: 

- Conserves de peix blau. Dimecres, 11 de març 

Sessions previstes i suspeses a causa de les restriccions 

per la covid-19:  

- D’ofici, mariner mercant. Converses de Taverna 

- Presentació del projecte “La Mar de Bé”. Mestres i 

mestresses del fogons a l’Espai del Peix. 

Suspès el cicle de cinema 

documental “Mar Fràgil”  

El cicle documental Mar Fràgil, organitzat pel Museu de la 

Pesca en el marc de la X Mostra Internacional de Cinema 

Etnogràfic, entre el 27 de novembre i el 18 de desembre, 

no es va poder celebrar a causa del tancament dels 

cinemes i altres restriccions imposades en la lluita contra 

la covid-19.  

Fins a la data ja s’havien realitzar tots els tràmits i dut a 

terme totes les feines d’organització, producció i difusió 

de l’activitat. Malgrat això, poc dies abans de la seva 

celebració els cinemes Arinco de Palamós, on estava 

previst dur a terme dues de les tres sessions, van haver de 

tancar; posteriorment no es va trobar l’encaix possible per 

reprendre les sessions previstes. Tampoc es va poder 

celebrar la sessió prevista al Museu de la Pesca per les 

restriccions i mesures de control de l’aforament, que feien 

inviable la seva realització. 

Les sessions programades eren:  

27 de novembre. “Boreas: Mines, drogues i Dalí”, de 

Carles Virgili. 

4 de desembre. “Mareas ocultas”, de Mònica Cambra. 

18 de desembre “Pescar a bord de la Gacela”. Film del 

Museu de la Pesca 

Visites guiades al claustre del 

Mas del Vent 

Malgrat les restriccions i les exigents mesures de 

seguretat, es va poder dur a terme la visita al claustre del 

Mas del Vent durant el mes d’octubre,  amb èxit de 

participació. Es van anul·lar les visites de la primavera i la 

del novembre. 

Conservar records a casa 

Sota aquest títol genèric, el Museu de la Pesca va 

dissenyar, guionitzar i produir quatre vídeos divulgatius 

per a sensibilitzar a la ciutadania del valor simbòlic dels 

objectes quotidians que es conserven a les llars. 

Després d’un vídeo introductori, genèric, sobre l’interès de 

conservar els records, en els tres vídeos següents 

s’aborden aspectes com els protocols i recomanacions per 

a conservar d’objectes de fusta, d’objectes de metall i 

fotografies d’una manera propera i senzilla. 

Al llarg del 2021 es durà a terme la campanya de difusió 

d’aquests audiovisuals a través del canal de Youtube i dels 

perfils socials del Museu de la Pesca. 
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PÚBLIC ESPECIALITZAT I RECERCA 

PROJECTES DE RECERCA IMPULSATS I 

PARTICIPATS PER LA FUNDACIÓ 

PROMEDITERRÀNIA  

Recerca i publicació de “Notes 
per a un manual de la pesca a 
l’Empordà, 1928” 

El llibre “Notes per a un manual de la pesca a l’Empordà, 

1928” és el resultat de la transcripció, comentari i edició 

d’un manuscrit inèdit amb anotacions diverses de 

l’activitat pesquera a la zona del Cap de Creus i Golf de 

Roses d’inicis de segle XX, redactat per l’intel·lectual veí de 

Cadaqués Francesc de Villanueva. En el projecte hi ha 

participat Enric Prat, Pep Vila, Lurdes Boix i Alfons Garrido. 

Les seves pàgines inclouen la transcripció anotada i 

comentada del manuscrit original i uns estudis de 

contextualització del territori, l’activitat pesquera i l’autor. 

L’edició ha anat a càrrec a la Fundació Promediterrània, 

amb la col·laboració de la Càtedra d’Estudis Marítims de la 

Universitat de Girona, el Museu de l’Anxova i de la Sal de 

l’Escala i la coordinació de Documare: Centre de 

Documentació de la Pesca i el Mar. La seva publicació ha 

estat possible gràcies a un ajut del Fons Europeu Marítim 

i de la Pesca concedit pel GALP Costa Brava en la 

convocatòria 2020. 

La presentació del llibre, prevista pel mes de novembre de 

2020 dins del cicle Pesca i Ciència 2020, es va haver de 

posposar a l’espera que la situació de la pandèmia permeti 

fer-ho amb total seguretat. 

Destresa Marinera. Sobre l’art de 

fabricar i reparar arts i ormeigs 

de pesca 

El Museu de la Pesca ha posat en marxa un projecte de 

recerca etnològica per documentar i divulgar els oficis 

vinculats a la construcció i reparació d'ormeigs i arts  de 

pesca. El projecte Destresa Marinera va néixer de la 

constatació que cada cop hi ha menys professionals 

capaços d'armar i reparar una xarxa o amb els 

coneixements suficients per sargir un bou o fabricar una 

nansa, sigui perquè els objectes ja venen muntats de 

fàbrica o perquè no hi ha relleu generacional que ho vulgui 

aprendre. Per això s’han identificat al port de Palamós 

alguns dels pocs pescadors que saben fer-ho perquè 

expliquin aquest ofici i parlin de les perspectives de futur 

entre la gent de mar. 

Després d’anys celebrant la Mostra de Destresa Marinera 

en el marc del Festival Terra de Mar i després dins de 

l’exposició del Museu de la Pesca, la pandèmia de la covid-

19 ha fet canviar de rumb la iniciativa per convertir-la en 

un projecte de recerca documental. S’ha treballat al port 

de Palamós a base d'entrevistes i demostracions en directe 

de persones que armen armellades i soltes de pesca, 

saben remendar xarxes de teranyines o bous 

d’arrossegament, tenen experiència en fer palangres o són 

experts constructors de nanses tradicionals. En concret 

han estat: 
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- Paco Pi. Nanses 

- Salvador Fortuny. Bou d'arrossegament 

- Mohamed Hajji. Xarxa de teranyina 

- Ricard Déu. Tresmalls 

- Josep Llàtzer. Palangre 

- Ramon Guzmán. Soltes 

A través d’un qüestionari estructurat, els informants han 

contextualitzat l’ofici i han explicat detalls especialitzats i 

termes tècnics del seu art, manipulacions, eines, espais de 

treball, sabers necessaris i tota mena d'anècdotes mentre 

s’enregistraven com treballaven i demostraven l’habilitat i 

l’expertesa amb les agulles, les xarxes, els nusos, els caps i 

els fils. 

Està previst que al llarg del 2021 se'n faran diversos articles 

científics i càpsules audiovisuals per difondre l'ofici a les 

xarxes socials, a més a més de preservar i posar a 

disposició de la recerca i el coneixement tots els 

enregistraments que s'estan fent a peu de moll. 

Aquesta recerca és una iniciativa inclosa en el programa 

d'activitats de l'Observatori del Patrimoni Etnològic i 

Immaterial que impulsa la Direcció General de Cultura 

Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat de 

Catalunya. 

Elaboració del projecte executiu 

del Centre d’Interpretació del 

Peix a la llotja de Blanes 

Per encàrrec de la Confraria de Pescadors de Blanes, la 

Fundació Promediterrània va elaborar el projecte executiu 

del nou centre d’interpretació del peix que la confraria té 

la voluntat d’instal·lar en el pis superior de la llotja, on se 

celebra diàriament la subhasta.  

L’encàrrec es va distribuir en diferents fases, centrades en 

una conceptualització i discussió del projecte, 

documentació i cerca de materials gràfics de suport, 

guions i creació de continguts dels plafons expositius, 

disseny de l’aparell museístic, plantejament de la imatge 

gràfica i amidaments. 

La Fundació va entregar a la confraria blanenca el projecte 

tècnic amb la perspectiva que el 2021 comencin els 

treballs per fer aquest centre d’interpretació una realitat a 

mig termini. 

Col·laboració amb el Consell 

Comarcal de la Selva per la 

promoció del peix de proximitat 

El Consell Comarcal de la Selva, a través d’un ajut del GALP 

Costa Brava, va impulsar un projecte de promoció i 

divulgació del peix local desembarcat a la llotja de Blanes, 

una iniciativa que sota la marca Localitza va difondre els 

valor del territori que conforma la Selva Marítima. 

Amb l’assessorament de la Fundació Promediterrània es va 

editar un vídeo promocional del sector pesquer de Blanes 

i es van confegir uns plafons expositius  amb l’objectiu de 

reivindicar el món marítim i pesquer com a element 

d’identitat del territori de la Costa Brava sud: Blanes, Lloret 

de Mar i Tossa de Mar  

El vídeo es va presentar el 28 de setembre a l’aula 

gastronòmica ubicada a la llotja de Blanes, amb 
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l’assistència d’un nodrit grup d’agents turístics dels 

territori i la participació del Museu de la Pesca. 

Actualització de la Diagnosi del 

Sector Pesquer del Baix Empordà 

El Consell Comarcal del Baix Empordà va encarregar a la 

Fundació Promediterrània l’actualització de la diagnosi 

que sobre el sector pesquer comarcal va elaborar el 2018, 

amb l’objectiu de tenir una eina rigorosa i actualitzada al 

servei de les polítiques públiques. 

El projecte s’emmarca en Projectes de cooperació a l’Espai 

Català Transfronterer en el que participa el Consell 

Comarcal del Baix Empordà. 

Projecte de documentació sobre 

la pandèmia en el sector de la 

pesca i el peix 

El Museu de la Pesca es va sumar a la iniciativa de la Xarxa 

de Museus d’Etnologia de Catalunya i la Xarxa de Museus 

d'Història i Monuments de Catalunya per recollir i 

documentar els testimonis materials i immaterials de 

l’impacte de la pandèmia de la covid-19 a casa nostra. En 

concret, l’acció del Museu de la Pesca s’ha centrat a 

conèixer l’afectació del coronavirus en el sector pesquer 

de la costa catalana (aturada de flotes, restriccions, 

materials i protocols de seguretat a bord i a les 

instal·lacions portuàries, limitacions a la mobilitat, impacte 

econòmic, ERTO’s...) amb la recopilació de testimonis de 

persones vinculades a la pesca i el peix des de diferents 

perspectives: armadors, mariners, peixaters, patrons 

majors, gestors de confraries, distribuïdors, restauradors, 

etc. 

En total s’han realitzat 10 entrevistes a testimonis de 

Palamós, L’Escala, Cadaqués, Sant Feliu de Guíxols, Roses, 

L’Estartit i Blanes. Els arxius amb els enregistraments es 

conserves a Documare a disposició dels investigadors i 

usuaris interessats. 

II Jornada de recerca etnològica 

de la Costa Brava.  

El Museu de la Pesca va ser l’encarregat de coordinar la II 

Jornada de Recerca Etnològica de la Costa Brava,  

celebrada el 14 de novembre amb la participació del 

Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí i el 

Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols. A causa de la 

pandèmia es va haver de celebrar en streaming a través 

del canal de Youtube del Museu de la Pesca. 

La trobada va donar visibilitat a diferents projectes de 

recerca en l’àmbit de la Costa Brava vinculats a l’etnologia. 

La iniciativa s’inclou dins del cicle Cultura Viva que impulsa 

l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial, amb 

l’objectiu comunicar els resultats de les recerques 

científiques sobre temes etnològics fetes a Catalunya. 

Jaume Garcia i Vall-llosera “Històries dels anys 

seixanta” 

Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols 

 

Alfons Garrido. “Francesc de Villanueva i les 

primeres etnografies marítimes” 

Museu de la Pesca 

 

Jaume Badias i Gerard Cruset. "L'olivera i l'oli al 

Montgrí. Projecte de recerca etnològica" 

Museu de la Mediterrània. 

Col·laboració en la jornada 

“Capacitat de càrrega vrs. Gestió 

adaptativa 

Amb la col·laboració de la Fundació Promediterrània i la 

Càtedra d’Estudis Marítims, l'Institut de Medi Ambient de 

la UdG organitzà la Jornada “Capacitat de Càrrega i Gestió 

Adaptativa per a la Preservació dels Ecosistemes Marins i 

Costaners”. La jornada va voler sensibilitzar i proporcionar 

els coneixements necessaris sobre gestió i planificació 

d’espais naturals amb intensa pressió d‘activitats socials, 
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econòmiques i recreatives. A més, va donar a conèixer el 

paper i responsabilitats de tots els agents implicats en 

“ajustar” aquestes càrregues, per reduir i eliminar els 

efectes negatius sobre els ecosistemes naturals, i evitar el 

declivi de la qualitat dels serveis econòmics, recreatius i 

socials que aquests espais ofereixen. 

 

Aquesta jornada, impulsada gràcies a un ajut FEMP 

concedit pel GALP Costa Brava 2020, estava inclosa 

inicialment en el programa Pesca i Ciència de la Càtedra 

d’Estudis Marítims, que col·labora en la difusió de la 

jornada a través de la pàgina web i durant la celebració 

d’aquesta. 

La jornada s’inseria en el Programa d’Accions 2020 de la 

Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà. 

Per això, el recull de les ponències es pot descarregar des 

de la pàgina de la TCMLB a la plataforma participa.cat, aquí 

https://bit.ly/3anYXnH  

Observadors del mar, amb Josep 

Pascual  

El Museu de la Pesca ha iniciat aquest 2020 una 

col·laboració amb l’observador de la meteorologia Josep 

Pascual per a la recol·lecció de dades davant del litoral de 

Palamós. Regularment, tècnics del Museu de la Pesca 

s’embarquen i acompanyen Pascual per prendre mesures 

de la temperatura de l’aigua a diferents fondàries, acció 

que repeteix el mateix dia a L’Estartit i a Cap de Creus. 

Pascual és un dels observadors més reconeguts a 

Catalunya i en l’àmbit internacional. Fins i tot va rebre un 

reconeixement de la NASA per la qualitat de les dades 

recopilades durant dècades. 

Participació en la celebració del 

Dia Mundial dels Oceans 

Dilluns 8 de juny es va celebrar a Catalunya el Dia Mundial 

dels Oceans amb la l'informe "Un mar de canvis. 

Recomanacions per a una gestió sostenible del medi marí 

i costaner", redactat pel Consell Assessor per al 

Desenvolupament Sostenible (CADS). L'informe conté 

recomanacions per fer compatibles la conservació del 

medi marí i l’activitat socioeconòmica, en la línia del que 

promou l’Agenda 2030 de Nacions Unides i, en particular, 

l’ODS 14 dedicat a l’àmbit marí. 

L'acte de presentació va anar acompanyat d'un debat on 

vam participar representants polítics i de diferents àmbits 

vinculats al medi marí, entre els quals hi ha var ser present 

Miquel Martí, director del Museu de la Pesca. 

Participació en el “Foro Virtual 

Internacional de Comunidades 

Pesqueras Artesanales” 

El 20 de novembre de 2020 Miquel Martí va participar en 

streaming en el "Foro Virtual Internacional con 

Comunidades Pesqueras Artesanales", organitzat des de 

l'Equador per la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. 

En concret, va parlar en el fòrum "Culturas Pesqueras, 

Patrimonio Vivo". Aquesta participació posa de relleu la 

rellevància internacional de l’acció del Museu de la Pesca 

a l’entorn de la valorització del patrimoni. 

“Tendencias y oportunidades de 

la Dieta Mediterrànea” 

La Fundació presentà el projecte “Museu de la Pesca” al 

webinar que es celebrà el 30 de juliol a les 18 en el marc 

del curs gratuït online “Tendencias y oportunidades de la 

Dieta Mediterrànea” organitzat per Prodeca juntament 

amb la Fundació Dieta Mediterrània i la Cámara de Sevilla. 

La presentació va anar a càrrec de la tècnica Glòria Ñaco. 

Participació en el I Foro de 

Turismo Marinero 

La Fundació Promediterrània va ser present el 15 de 

setembre en el  I Foro de Turismo Marinero que se celebrà 

a Isla Cristina (Huelva), organitzat pel  Consorcio de 

Turismo Sostenible Costa Occidental de Huelva. L’objectiu 

d’aquesta trobada era analitzar la situació actual i les 

possibilitats de futur per a aquest sector d’especial 

rellevància en el desenvolupament econòmic del destí. 
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Miquel Martí, va presentar l’experiència de la pescaturisme 

a Palamós. 

Presentacions de llibres 

L’Espai del Peix va ser escenari de diverses presentacions 

de novetats editorials: 

“Històries del pequenyo i lo tio Peret", d'Enric Marsal. 

11 d’agost de 2020 

Recull d'històries dels pescadors de l'Ametlla de Mar que 

van migrar al llarg del segle XX per pescar en altres zones 

de la costa catalana, i en especial a Palamós.  

 

“La cuina de la Costa Brava i el Pirineu de Girona", de 

Jaume Fàbrega. 28 de juliol de 2020 

Exhaustiu receptari de la cuina del nostre litoral, propostes 

a mig camí de la tradició i la modernitat, una cuina de 

territori original i inclassificable amb olors i gustos genuïns 

immersos en la nostra memòria. 

 

 

 

TAULES  DE  TREBALL 

Taula de treball “Costa Brava, 

territori pesquer”  

Els Consells Comarcals del Baix Empordà, Alt Empordà i La 

Selva col·laboren amb el GALP Costa Brava i la Fundació 

Promediterrània per impulsar propostes turístiques de 

valor que aglutinin el patrimoni marítim i pesquer del 

territori, els equipaments de rellevància i els agents i actors 

del sector pesquer.  

Els tècnics del Museu de la Pesca van participar en les 

diferents reunions com equip assessor expert en patrimoni 

marítim en les propostes formulades per cada un dels 

consells comarcals. 

Palamós Peix 

Al llarg del 2020 s’ha continuat treballant en el projecte 

estratègic Palamós Peix. Entre altres accions, s’ha 

participat en el disseny dels continguts de la guia del “Peix 

Fresc de Palamós.  Proximitat, sostenibilitat, identitat, 

cultura, territori”, que recull informació d’interès sobre les 

principals espècies pesqueres desembarcades al municipi 

associada a una recepte. 

Taula de Cogestió Marítima del 

Litoral del Baix Empordà 

La Capella del Carme va ser l'escenari el 26 de febrer de la 

sessió plenària de la Taula de Cogestió Marítima del Litoral 

del Baix Empordà, ens que integra tots els agents que 

estan relacionats, d’una manera o una altra, amb l’espai 

litoral baixempordanès. Allà es van presentar una vintena 

d'actuacions en els àmbits dels usos i les activitats en el 

medi marí, formació i bones pràctiques ambientals, 

actuacions de comunicació. També es va participar en la 

jornada virtual organitzada per la TCMLBE sota el títol: 

"Bones Pràctiques de l’Economia Blava al Litoral del Baix 
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Empordà”, amb la participació de portaveus de les 

diferents activitats econòmiques marítimes i un debat 

posterior entre tots els assistents a aquesta trobada virtual. 

En el marc del Grup de Recerca de la TCMLBE, es va 

col·laborar en el projecte liderat per l’Institut de Medi 

Ambient de la UdG de compilació de tots els materials 

relacionats amb l’àmbit marítim-terrestre de la zona, un 

exhaustiu treball documental que ha permès recuperar i 

aplegar documentació a disposició dels investigadors. 

La Fundació Promediterrània exerceix la secretaria de la 

taula.  

Projecte “Ser pescador/a al segle 

XXI” 

Projecte que vol donar resposta a una problemàtica 

expressada per la Confraria de Pescadors de Palamós i a 

una situació i tendència general de la comunitat pesquera, 

la manca de relleu generacional i la formació del sector 

pesquer.  

En primer lloc l’operació de sensibilització i orientació 

consisteix en una sèrie d’actuacions per fer més visible el 

sector pesquer com a destí de treball a través d’accions 

comunicatives que comporten unes tasques de preparació 

del contingut, manuals i  material de difusió.  

En segon lloc, l’operació de formació i d’acord amb el 

quart eix estratègic del GALP Costa Brava, es basa en la 

necessitat d’aportar un coneixement més especialitzat a 

aquelles persones que presumiblement vulguin fer el pas 

cap a la pesca, i de coordinar una formació que els capaciti 

per a l’exercici de l’ofici.  

 

Els materials de difusio resultants han estat: 

- “L’ofici d’anar a pescar”. Vídeo promocional per 

despertar la vocació de pescador/a entre els més joves, 

una oportunitat professional innovadora, en contacte amb 

la natura, inclusiva i amb futur. 

- Fulletó informatiu sobre les titulacions en pesca. 

Material de suport per conèixer els itineraris formatius dins 

del sector pesquer, des de la formació bàsica a la més 

especialitzada 

- “Ser pescador/a al segle XXI” Maleta pedagògica 

dirigida a alumnes de secundària i cicles formatius de grau 

mitjà, amb recursos i materials per conèixer a fons el sector 

pesquer i els seus professionals: unitats didàctiques, 

exercicis d’aprenentatge i càpsules formatives. 

Tots aquests materials estan disponibles on obert i es 

poden consultar a la pàgina web creada amb aquest 

objectiu: https://bit.ly/36YMANs 

El projecte es va dur a terme entre els mesos de juny i 

octubre de 2020 gràcies a un ajut del FEMP concedit a la 

Fundació Promediterrània dins la convocatòria del GALP 

Costa Brava. 

 

 

https://bit.ly/36YMANs
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PÚBLIC LOCAL, PÚBLIC AMB 

NECESSITATS D’ACCESSIBILITAT 

Formació ocupacional per a 

adults i joves  

La formació és un dels tres eixos fonamentals de l’Espai 

del Peix, l’aula gastronòmica i educativa de la Fundació 

Promediterrània. Des del vessant formatiu, treballa 

conjuntament amb altres administracions, serveis 

municipals i entitats per tal de dotar de contingut els 

programes formatius i respondre a necessitats que es 

generen. En aquest sentit, aquest any l’Espai del Peix ha 

treballat amb els següents cursos i formacions 

ocupacionals: 

Aprovisionament, preelaboració i conservació 

culinaris.  

En conveni amb el Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya (Palamós-Palafrugell) 15 

alumnes. 75 hores, de gener a maig (de les quals 26 hores 

foren en format online degut al confinament) 

Amb el Departament de Promoció Econòmica de 

l’Ajuntament de Palamós formació “Especialista en peix” 

consta de dues parts: 

Ajudant de peixateria (80h) durant els mesos de febrer-

març. 

Ajudant de cuina (52 h) durant el mes de novembre. 

Ambdós presencials i amb 10 alumnes per curs 

També amb la col·laboració de Promoció Econòmica de 

l’Ajuntament de Palamós i del Servei de Col·locació de 

Catalunya 

Curs d'auxiliar de peó nàutic. 80h. 9 alumnes 

VI Curs de restauració i 

manteniment d’embarcacions de 

fusta. 

L'objectiu del curs va ser apropar a nou persones 

interessades en els vaixells tradicionals les pràctiques i les 

tasques més habituals dels mestres d’aixa. El curs es va 

realitzar en una drassana en actiu, can Massot a Vall-

llobrega, on tenien a l'abast les eines, la maquinària 

adequada i la supervisió de l'Andreu, el mestre d'aixa 

titular de l'establiment.  

Les feines de fusteria naval es van fer sobre el llagut 

“Pepito”, una embarcació centenària del fons del Museu 

de la Pesca, cedida per la família Ferrés Serrat de Palamós.  

La pandèmia va obligar a suspendre temporalment el curs, 

iniciat el 29 de febrer, per reprendre’l a l’octubre amb 

totes les mesures de seguretat.
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PÚBLIC TURISTA, FAMILIAR, LOCAL, 
ONLINE I OFFLINE  

COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ 

ENVERS EL PATRIMONI CULTURAL  

Creació d’àudio-guies per a la 

visita guiada a la subhasta del 

peix a la llotja de Palamós 

A partir del 25 d’agost, es van posar a disposició dels 

participants en la visita guiada a la subhasta del peix de la 

llotja de Palamós unes àudio-guies per acompanyar la 

visita. És la primera vegada a Catalunya que s’adopta 

aquesta tecnologia per descobrir el patrimoni marítim i 

pesquer de forma més autònoma i segura. 

A través de la descàrrega d’una aplicació al mòbil a través 

d’un codi QR imprès en una targeta biodegradable (se 

n’han fet 10.000 unitats), el visitant té a la seva disposició 

deu pistes en quatre idiomes (català, castellà, anglès i 

francès) per conèixer l’espai, els protagonistes i els 

procediments de la primera venda del peix a Palamós. 

L’àudio-guia també inclou mesures d’accessibilitat per 

facilitar la descàrrega a persones invidents o sordmudes. 

Aquest projecte ha estat finançat íntegrament mitjançant 

una línia de subvenció del Grup d’Acció Local Pesquer de 

la Costa Brava (GALP), que compta amb la participació del 

Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la 

Generalitat de Catalunya; i la Unió Europea, mitjançant el 

Fons Europeu Marítim i de la Pesca. 

Participació en el programa “La 

Mar de Bé” 

La Fundació Promediterrània va participar com a assessora 

experta en el disseny dels continguts de “La Mar de Bé”,  

programa divulgatiu en format audiovisual impulsat pel 

GALP Costa Brava per donar prestigi al peix, al pescador i  

oferir una visió positiva de l’ofici i la seva riquesa cultural. 

L’objectiu de la iniciativa era reivindicar l’ofici de pescador; 

donar suport al consum del peix de llotja al nostre territori; 

apropar el públic a la mar mitjançant la divulgació de 

coneixements de diferents àmbits com la gastronomia, la 

nutrició, la ciència, l’economia i el turisme; mostrar altres 

maneres originals i diferents de cuinar el peix i donar a 

conèixer espècies autòctones per incentivar el consum de 

peixos desconeguts. 

Es van produir onze capítols, conduits pel xef Quim 

Casellas i acompanyat per persones del sector, pescadors, 

científics i professionals vinculats al món de la pesca i el 

peix. Tots ells es poden consultar al web lamardebe.cat. 

També es van emetre a la xarxa de televisions locals de 

Catalunya. 

“La Mar de Bé” ha estat impulsat pel GALP Costa Brava, 

amb la participació d’un important teixit de col·laboradors. 

La producció del programa va estar cofinançada pel Fons 

Europeu Marítim i de la Pesca, pel Departament 

d’Agricultura Ramaderia i Pesca i per la Diputació de 

Girona. “La Mar de Bé” també ha tingut suport científic del 

Museu de la Pesca de Palamós, de la Càtedra d’Estudis de 

Marítims, del Campus de l’Alimentació i Gastronomia i 

altres càtedres de la UdG. 

El Museu de la Pesca aposta per 

la venda d’entrades i activitats 

online 

Al llarg del 2020 s’han iniciat els treballs per implantar la 

plataforma de venda online d’entrades i activitats del 
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Museu de la Pesca i l’Espai del Peix . En concret, s’han fet 

els tràmits per a adquirir la plataforma Muslink, que 

complementa el programari d’entrades Euromus i s’ha 

configurat el servidor i la passarel·la de pagament. Està 

previst que al llarg de les primeres setmanes de 2021 es 

puguin fer les proves requerides i es posi definitivament 

en producció. 

 

Col·laboració en el programa 

“Pop-up Xef” de TV3 

Palamós va ser l’escenari del primer programa presentat 

pel cuiner Marc Ribas “Pop-up Xef”. Emès el 18 de 

novembre, va comptar amb la participació de diversos 

membres del cos tècnic i directiu del Museu de la Pesca i 

l’Espai del Peix.  

L’emissió va generar un gran tràfic digital cap al web de 

l’Espai del Peix i els perfils socials del Museu de la Pesca, 

tot generant un fort impacte en les mètriques digitals. 

El Món a Rac-1 surt d’estiu a 

l’Espai del Peix 

L’Espai del Peix va ser l’equipament escollit per l’equip del 

Món a Rac-1 per fer la primera de les sortides que 

acostumen a fer al llarg dels mesos d’estiu. L’espai es va 

convertir en un gran plató per on van passar l’alcalde de 

Palamós Lluís Puig o el cuiner local Antoni Izquierdo. 

L’Espai acull el guanyador de 

Masterchef Uruguay 

El dia 3 de març l'Espai del Peix va rebre la guanyadora del 

programa Master Chef Uruguay, Natalia González, 

convidada pel Celler de Can Roca. Amb el pescador i 

cuiner Ramon Boquera i acompanyada del seu germà, va 

poder conèixer la riquesa pesquera dels nostres mars i 

l'excel·lent cuina marinera que defineix el caràcter de la 

Costa Brava 

 

Butlletí “A l’art!”  

Anualment publiquem quatre números del butlletí del 

Museu A l’art!, aquest any dels números 25 a 29, per 

repassar les accions més destacades que es duen a terme 

des del Museu de la Pesca i l’Espai del Peix. A banda dels 

500 exemplars en paper, que estan disponibles de manera 

gratuïta al propi Museu, a l’Ajuntament i a la Biblioteca 

Municipal, també estan disponibles en format digital a les 

pàgines web del Museu de la Pesca i de l’Ajuntament de 

Palamós. 

Newsletter del Museu de la 

Pesca. Edició digital  

Un dels mitjans de comunicació més directe entre el 

museu i la comunitat és el newsletter mensual que envia a 

la seva llista de distribució de correu electrònic. Cada 

enviament inclou totes les novetats i programa d’activitats 

del mes, amb l’ànim d’informar i d’animar a la participació. 

La publicació es comparteix, alhora, a les xarxes socials. 
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B) ORGANITZACIÓ D’EXPOSICIONS TEMPORALS DE 

PRODUCCIÓ PRÒPIA O COPRODUÏDES 

 

PÚBLIC FAMILIAR, CULTURAL, LOCAL 
I TURÍSTIC 

Aigua de Mar. Carles Piqueras 

Exposició artística guanyadora de la convocatòria 2020. 

Aquesta mostra prevista inicialment per a ser exposada del 

14 de març al 3 de maig de 2020 es va veure totalment 

afectada pel confinament. Per aquesta raó es va decidir no 

produir l’exposició de “Monstres Marins” i un cop obert el 

Museu a finals de maig mantenir l’exposició “Aigua de 

Mar” fins a finals de la tardor.  

La mostra consta de 23 obres a llapis de color de format 

gran, on Carles Piqueras reuneix elements marítims i 

marins d’una gran expertesa en la seva execució i amb una 

mirada contemporània, al que podríem classificar com a 

bodegons o natures mortes. 

 

Cartografia de Palamós. El port i 

la vila 

A través d'una selecció de plànols, mapes, cartes nàutiques 

i portolans del segle XVII al segle XX, aquesta exposició 

temporal feia un recorregut històric pel territori i un viatge 

per la història de Palamós, del seu port i de la trama 

urbana de la vila. Ensenyava a interpretar una època, 

explicava els motius de l'elaboració de mapes i mostrava 

com les necessitats de la societat i l'avenç tecnològic van 

fer canviar l'ús de la cartografia.  

La mostra recullia una trentena de peces procedents del 

fons del Museu de la Pesca i de Tomàs Oliu, col·laborador 

del museu. A més, incorporà una maqueta que reproduïa 

l'urbanisme i l'orografia de la vila de finals del segle XVII, 

per aproximar-nos als canvis que ha experimentat en 

aquests darrers tres-cents anys. 

Digitalització d’exposicions 

temporals 

Amb la voluntat de continuar explicant el sector pesquer i 

el patrimoni marítim a la ciutadania malgrat el 

confinament provocat per la covid-19, el Museu de la 
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Pesca va dur a terme un procés d’actualització i 

digitalització de les exposicions de producció pròpia per 

fer-les accessibles al seu web a través de tota mena de 

dispositius. 

En concret, es van digitalitzat l’exposició dedicada als 

Nusos mariners (2017), la mostra  que rememora l’atac de 

Barba-rossa a Palamós el 1543 amb il·lustracions de 

Ferran Casellas (2018), l’exposició “Veles al Port. 

Homenatge a Lluís Collell”, amb fotografies 

seleccionades per l’especialista Joaquim Pla (2006); 

l’exposició “Peix blau. És bàsic” (2009) amb informació 

de referència sobre aquest producte ben mediterrani; 

l’exposició “Tripulacions. La gent de bord de les 

barques de pesca” (2008), que va comptar amb la 

participació de la comunitat pesquera de Palamós; i 

l’exposició “Gamba de Palamós. Model de 

sostenibilitat, model de qualitat” (2014). Totes elles 

incorporen els textos, gràfics, imatges i audiovisuals per 

acostar i facilitar la consulta al públic digital de diferents 

manifestacions de la cultura pesquera i del patrimoni 

marítim del territori. 

Aquesta política s’incardina en una tasca del Museu de la 

Pesca per reforçar la difusió de recursos de qualitat, a 

través dels seus canals digitals per facilitar a la ciutadania 

la seva consulta i utilització, tant en l’ensenyament a casa 

com en la recerca a distància. L’apartat de recursos digitals 

del web del museu incorpora, a més a més, jocs, visites 

virtuals, selecció d’imatges, bases de dades i dossiers 

temàtics relacionats amb el mar, la pesca i el patrimoni. 

Tots aquests recursos es poden consultar al web del 

Museu de la Pesca. 

Convocatòria d’exposicions 

artístiques temporals al Museu 

de la Pesca  

Amb l’ànim de convertir-se en plataforma artística 

multidisciplinar i fomentar la creació artística relacionada 

amb el món de la mar, el Museu de la Pesca va fer pública 

la convocatòria anual per tal de rebre propostes d’artistes 

visuals i plàstics per a exposar la seva obra a la sala 

d’exposicions temporals del Museu de la Pesca. 

La convocatòria 2019 la va guanyar l’artista Carles 

Piqueras, amb la proposta “Aigua de Mar”. En la de 2020, 

que restà oberta entre el 9 de març i el 31 de maig, va 

resultar guanyadora la proposta “Arran de mar”, de les 

artistes Alba Serrat Llinàs i Carlota Rodríguez Sala. 

 

. 
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C) CONSERVACIÓ, DOCUMENTACIÓ I/O RECERCA DEL 

FONS DE L’EQUIPAMENT PER DIFONDRE’L AL PÚBLIC  

 

GESTIÓ I DIFUSIÓ DEL PATRIMONI 
CULTURAL 

PÚBLIC CULTURAL, ONLINE I OFFLINE 

Conservació  

Actualització dels equipaments del Museu de la 

Pesca 

Al llarg del 2020 s’ha dut a terme un important projecte 

d’actualització, millora de l’eficiència i potenciació 

d’equipaments de l’exposició permanent del Museu de la 

Pesca. És la segona fase d’un projecte iniciat el 2019 i que 

ha permès reduir la despesa elèctrica, millorar la qualitat 

dels audiovisuals, entre altres aspectes a destacar de 

l’actuació. 

A més de la reducció de la despesa elèctrica, l’actuació en 

la l’eficiència energètica dels equipaments estalvia 

l’emissió anual a l’atmosfera de quasi bé 26 tn de CO2. 

Les accions han comptat amb un ajut del FEMP a través 

del GALP Costa Brava. 

Adequació dels espais de reserva 

Enguany s’han dut a terme diverses accions per continuar 

millorant els espais de reserva. S’ha reorganitzat l’espai 

d’accés a la sala de reserva i s’ha dut a terme el moviment 

i recol·locació de peces de grans dimensions. S'ha netejat, 

col·locat noves prestatgeries i reubicat peces al magatzem 

on guardem les embarcacions en sec i altres peces de gran 

volum. 

 

Restauració d’elements del patrimoni local i del 

fons museístic.  

Durant el segon trimestre de l’any, amb motiu dels 

preparatius per a la reobertura del Museu després del 

tancament per la Covid-19, es va dur a terme el control de 

l’estat de conservació i la neteja mecànica de tots els 

objectes exposats (400), amb una atenció especial a les 

xarxes de pesca centenàries i de grans dimensions que es 

van estendre, netejar i reacomodar.  

Tasques de conservació de les embarcacions 

“Gacela” i “Estrella Polar” 

S'han realitzat, amb el suport del programa del SOC, el 

manteniment anual de les embarcacions surants. A més a 

més, s'ha revisat i reforçat el sistema d'esgotar a la 

“Gacela”. S'ha reparat part de l'obra viva des de l'aigua 

estant i s'han dut a terme tasques de pintura a les dues 

embarcacions. 

Actuació en la col·lecció d’exlibris.  

Durant aquest any s’ha dut a terme la reinstal·lació de 895 

estampes i gravats de la col·lecció d’exlibris del Museu. 

Això ha suposat canviar els embalatges inadequats per 

sobres i caixes de conservació. Aquesta feina ha permès 

dur a terme la supervisió i control de l’estat de conservació 

de totes les peces.  
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Control de la il·luminació de l’exposició 

permanent.  

S'han convertit de tecnologia d'incandescència a LED les 

làmpades dels focus Broodway ( 11 unitats ) i del 45% dels 

focus Troll de l'exposició temporal. 

Documentació 

Inventari i documentació de fons i col·leccions  

Durant aquest any s’han incorporat a la base de dades 

MuseumPlus de gestió de col·leccions 411 noves fitxes 

d’inventari, 376 d’elles al mòdul de fotografia.  

Joandomènec Ros fa donació de documentació 

al Museu de la Pesca 

El catedràtic d'Ecologia de la Universitat de Barcelona 

Joandomènec Ros ha fet donació al Museu de la Pesca 

d'una part de la seva biblioteca. Són un conjunt de llibres 

i revistes relacionades amb la temàtica del mar i la pesca, 

que passaran a integrar-se en els fons documentals de 

Documare: centre de documentació de la Pesca i el Mar, 

ubicat a l'edifici del Tingaldo. La documentació donada pel 

Dr. Ros serà catalogada ben aviat i posada a disposició 

dels investigadors i usuaris del centre de documentació 

Documare. 

Publicació de la col·lecció Quaderns Blaus, en 

obert a la xarxa  

Des del març de 2020 es poden consultar a la xarxa de 

forma gratuïta tots els números de la col·lecció “Quaderns 

Blaus”, editada per la Càtedra d’Estudis Marítims. En 

concret, s’han incorporat a la pàgina-catàleg de 

publicacions del Museu de la Pesca al costat d’altres 

col·leccions vinculades al mar i la pesca. 

Al llarg dels 34 volums publicats i de les més de 1.000 

pàgines impreses, prestigiosos estudiosos i experts han 

reflexionat al voltant de temes relacionats amb els àmbits 

de la pesca, el mar i el patrimoni, en un sentit ampli i 

multidisciplinar. Així, han publicat els seus estudis biòlegs, 

economistes, filòlegs, historiadors, genetistes, 

antropòlegs, gastrònoms o geògrafs, entre altres 

especialistes.   

Ara, després de disset anys d’existència, i gràcies a 

l’obertura del món digital, “Quaderns Blaus” posa a 

disposició, en obert a la xarxa, tota la seva producció 

editorial, per fer arribar més lluny i a més públics la recerca 

i el coneixement científic sobre el mar. A través de la 

pàgina de publicacions del Museu de la Pesca, es pot 

descarregar gratuïtament cada un dels volums. Alhora, la 

col·lecció manté la versió en paper per aquells que així ho 

prefereixin a través de la llibreria del Museu de la Pesca. 

Digitalització de fotografies 

El primer trimestre de 2020 vam rebre una cessió per a 

reproducció d’un fons de fotografia particular. Al llarg 

d’aquest any s’han pogut digitalitzar 734 imatges. Una 

selecció d’aquestes ja es va poder utilitzar en la sessió de 

documentació de fotografia “Imatges que fan parlar” de 

gener de 2020.  

 

Es tracta d’imatges (originals i reproduccions 

fotogràfiques) de la primera meitat de segle XX que 

mostren el Palamós de l’època, tant del port i la façana 

marítima, com de l’interior del nucli urbà, i també de fets i 

aspectes d’interès com el tren petit, inundacions, edificis 

significatius, etc. 

Revisió dels inventaris.  

Durant aquest any ja s’ha dut a terme una acurada revisió 

de 400 fitxes d’inventari dels fons del Museu (fitxes 1 a 

400) amb l’objectiu de tenir a punt aquesta informació per 

ampliar l’accessibilitat i la difusió a la web de les 

col·leccions d’art i etnologia que custodia el Museu de la 

Pesca.  

Difusió del patrimoni moble de la gent de mar 

de la Costa Brava 

Al llarg del 2020 s’ha actualitzat l’apartat web del Museu 

de la Pesca destinat a la difusió del patrimoni moble de la 

gent de mar. En concret, són peces dels fons i col·leccions 
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del museu que han estat fitxades, catalogades i 

enregistrades per a la seva publicació al web.  

Actualment compta amb 318 peces consultables. Totes les 

peces es poden consultar a l’apartat de col·leccions del 

web del Museu de la Pesca. 

 

Digitalització de les col·leccions etnogràfiques: 

Converses de Taverna.  

S’ha enllestit la tasca de digitalitzar i penjar totes les 

sessions de Converses de Taverna al canal de Youtube del 

Museu de la Pesca. De moment només és  consultable per 

investigadors i altres col·lectius interessats en la recerca 

prèvia petició, amb la intenció que properament tota la 

col·lecció sigui plenament accessible. 

Entre Museus 

Activitat de documentació i de difusió dels fons dels 

museus participants en el projecte col·lectiu que té per 

objectiu demostrar com els museus treballen plegats per 

a un millor coneixement del territori i del patrimoni que 

custodiem, tot complementant la seva conservació, estudi 

i difusió. 

El passat 2020 es van fer accions amb el Museu d’Història 

de Sant Feliu de Guíxols, en concret els gravats “Caps de 

la terra” (1929), realitzats pel dibuixant Llorenç Brunet 

(núm. Inv. 05691 a 5701) del fons del Museu de la Pesca. 

Enguany també s’ha treballat en aquesta activitat amb el 

Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí amb 

una peça prehistòrica i amb el Museu Marítim de 

Barcelona. 

Actualment, l’acció consta de treze peces de diferents 

museus de territori de les comarques gironines. 
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Relacions  i connectivitat institucionals 
 

XARXES DE MUSEUS 

El Museu de la Pesca cerca la connectivitat cultural, 

territorial i institucional per enfortir la seva tasca i 

incrementar-ne l’impacte. Per això treballa activament en 

les diferents xarxes de museus d’abast temàtic i territorial. 

 ICOM (International Council of Museums) 

 ICMM (International Council of Maritime Museums) 

 AMMM (Associació de Museus Marítims del 

Mediterrani) 

 XMEC Xarxa de Museus d'Etnologia de Catalunya 

 XMCC (Xarxa de Museus de la Costa Catalana) 

 Xarxa de Museus de les comarques gironines  

 XMCB Xarxa de Museus de la Costa Brava 

 XMTS Xarxa de Museus de Territori i Societat 

Membre i antena de l’Observatori del Patrimoni 

Etnològic i Immaterial de la Generalitat de Catalunya 

Seu de la Càtedra d’Estudis Marítims Universitat de 

Girona i Fundació Promediterrània.  

Seu de l’associació Amics del Museu de la Pesca 

PARTICIPACIÓ EN CLUBS DE 

MÀRQUETING DEL PATRONAT 

DE TURISME COSTA BRAVA 

El Museu de la Pesca participa de forma activa en diferents 

clubs de màrqueting impulsats pel Patronat de Turisme 

Costa Brava Girona que tenen per objectiu agrupar 

temàticament i promocionar plegades entitats públiques i 

privades en l’àmbit del turisme i el territori cap al seu 

públic objectiu. 

Costa Brava Convention Bureau 

Conveni per a la promoció i difusió de les comarques 

gironines com a seu de congressos, convencions i viatges 

d’incentius, el foment de la desestacionalització de l’oferta 

turística i la captació d’un nou segment de mercat.  

Club de Màrqueting d’Enogastronomia 

Conveni per a la promoció de l’Espai del Peix en el marc 

dels objectius del club, com ara millora del 

desenvolupament del sector turístic, i la realització 

d’accions en l’àmbit del màrqueting i la comercialització. 

 

Club de Màrqueting de Cultura i Identitat 

Instrument concebut per desenvolupar producte cultural 

en el seu vessant turístic, de manera conjunta i 

cohesionada amb tots els organismes públics o privats del 

territori. 

PARTICIPACIÓ INSTITUCIONAL 

El Museu de la Pesca forma part de: 

Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava 

Els Grups d'Acció Locals Pesquers (GALP) són entitats 

sorgides del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) 

2014-2020 per a dissenyar i desenvolupar en el territori, 

de baix a dalt, les estratègies per a la gestió dels ajuts 

europeus, tot permetent centrar les actuacions i els 

recursos en les prioritats definides pel territori mateix. 

El GALP Costa Brava té com a missió fomentar una activitat 

pesquera sostenible a partir de la protecció del medi 

ambient i els recursos naturals, i potenciar alhora la 

comercialització dels productes pesquers com a pilar bàsic 

de la viabilitat del sector, oferir suport als agents socials i 

impulsar iniciatives que afegeixin valor als municipis i al 

territori costaner.  

Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix 

Empordà 

Impulsada per la Generalitat de Catalunya i vinculada al 

Consell Català de Cogestió Marítima, és un espai 

permanent de participació on debatre i concretar 

propostes per millorar la gestió i ordenació dels usos i 

activitats marítimes dins l’àmbit dels municipis de 

Palamós, Mont-ras, Palafrugell i Begur. 

Campus d’Alimentació i Gastronomia de la Universitat 

de Girona 

L’objectiu principal és facilitar proactivament la relació 

entre les empreses i institucions del sector de l'alimentació 

i la gastronomia amb la Universitat de Girona, sobre la 

base del contacte a priori i la promoció i manteniment 

d’una relació continuada a través d’una interlocució 

personalitzada i única amb la Universitat de Girona. 
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CONVENIS 

Els convenis de col·laboració són una eina fonamental 

per a la gestió administrativa i estratègica del Museu de 

la Pesca i de l’Espai del Peix enguany es volen renovar els 

que detallem: 

Ports de la Generalitat. Suport a l'acció cultural del 

Museu de la Pesca. 

Fundació Damm 

Cavas del Castillo de Perelada, S.A. 

Patronat de Turisme Costa Brava. Pirineu de Girona 

per a l’Espai del Peix. 

Conveni de col·laboració entre la Fundació 

Promediterrània i CCMASA per a la inclusió de l’entrada 

gratuïta al Museu de la Pesca dins l’oferta del Club 

Super3. 2018-2021. 

Universitat de Girona, per a la Càtedra d’Estudis 

Marítims i Documare: Centre de Documentació de la 

Pesca i el Mar.  

Conveni Carnet Jove. 

Conveni amb el Servei Integrats de Salut del Baix 

Empordà- 

Amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 

de Catalunya: 

- Estudiants en pràctiques de 4rt d’ESO de l’Institut de 

Palamós curs 2019-2020 i 2020-2021 

- Classes de cuina de PFI PTT Auxiliar d’hoteleria, cuina i 

serveis de restaurant i bar. Institut Baix Empordà. 2019-

2020 i 2020-2021 

• Amb el Consell Comarcal del Baix Empordà, hi ha 

vigent conveni de col·laboració de promoció de 

productes de l’Empordà a través de l’Espai del Peix. 

• Museu d’Arqueologia de Catalunya per al jaciment 

ibèric de Castell. 

• Amb la Fundació Focus Engelhorn, conveni per tal de 

donar a conèixer i fer activitats entorn del Claustre del 

Mas del Vent. 

• Consell Comarcal del Baix Empordà. Xarxa Tràmec 

• Amb el Departament de Justícia de la Generalitat de 

Catalunya per acollir mesures penals alternatives. 

 

CONVENIS DE PRÀCTIQUES  

Amb la Universitat de Girona. Convenis de pràctiques 

d’estudiants de grau: 

 Carla Ruiz estudiant del Grau d’Història de la UdG. 
Pràctiques extra curriculars, 380 hores estiu 2020 

 Meryem Amine estudiant del Grau de Turisme de la 
UdG. Pràctiques curriculars, 500 hores tot el curs 
2019-2020 

 Marina Jabato estudiant del Grau de Turisme de la 
UdG. Pràctiques extracurriculars, 380 hores estiu 
2020 

 

Amb la Universitat de Girona. Convenis de pràctiques 

d’estudiants de grau: 

 

 Octavi Fornós estudiant de Grau d’Antropologia de 
la UAB. Pràctiques Externes, 130 hores entre febrer i 
maig 2020 
 

Conveni amb l’escola Vedruna de Palamós per acollir 

estudiants de pràctiques de batxillerat curs 2019-2020: 

dues alumnes durant l’estiu de 2020. 

Conveni amb l’Institut de Palamós per acollir 

estudiants de 4rt d’ESO del projecte Singular, curs 2019-

2020 i 2020-2021, el Museu de la Pesca va acollir un 

alumne per cada curs. 

PARTICIPACIÓ DE L’EQUIP 

TÈCNIC 

Miquel Martí, director del Museu de la Pesca i de la 

Fundació Promediterrània forma part de la junta directiva 

del GALP Costa Brava, com a vocal del sector social. 

També és el secretari de la Taula de Cogestió del litoral 

del Baix Empordà.  

Glòria Ñaco, tècnica del Museu de la Pesca és la 

representant en la comissió executiva de museus, espais, 

aules gastronòmiques i escoles d’hostaleria del Club 

d’Enogastronomia del Patronat de Turisme Costa Brava-

Pirineu de Girona i de la Comissió d’Educació de la Xarxa 

de Museus de les Comarques de Girona. 

Núria Teno, Tècnica del Museu de la Pesca, forma part del 

grup de Documentació de Col·leccions Marítimes de la 

Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana i de la 

Comissió de Conservació i Documentació de la Xarxa de 

Museus de les Comarques de Girona. 

Alfons Garrido, documentalista, forma part de RECIDA 

(Red Española de Centros de Documentación Ambiental). 
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Dades de públics 
2020 
Segons el model de l’Observatori de Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya 

 

Evolució dels visitants, 2002-2020 

 

Inclou Museu de la Pesca, Espai del Peix i Barques del Peix. 

 

Origen dels visitants al Museu de la Pesca, en percentatge 2020 
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Visitants escolars 

 

 
 

Inclou els programes “Viu la mar” i “Fem arrels”, les cases de 

colònies i les visites lliures a l’exposició permanent. 

Visitants 

 

 
 

Inclou tots els equipaments 

Persones al voltant del patrimoni 

 

 

Inclou visitants a les exposicions, a l’edifici i a esdeveniments 

fora de l’equipament. 

 

Usos total per visitant 

 

 

Nombre total d’usos per cada visitant 

Sessions als webs  

 
 

Visites al webs que manté la Fundació Promediterrània: 

museudelapesca.org, espaidelpeix.org, documare.org, 

terrademar.org i fundaciopromediterrania.org 

Seguidors a les xarxes socials  

 

 

Inclou tots els perfils a les xarxes socials de @museudelapesca 
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Resultats econòmics 2020 
 

Ingressos 

Concepte Import € % ingressos 

Vendes d’entrades 13.134,24 3,37% 

Vendes d’articles 17.912,33 4,60% 

Activitats 20.398,20 5,23% 

Tallers a l’Espai del Peix 26.388,94 6,77% 

Cursos i activitats pedagògiques 14.753,66 3,79% 

Mecenatge, patrocini, convenis d’activitats 30.000,00 7,70% 

Ingressos propis 122.587,37 31,46% 

   

Subvenció Ajuntament 170.000,00 43,62% 

Subvencions – Patrocinadors 12.000,00 3,08% 

Subvencions per activitats 85.128,52 21,84% 

Ingressos 267.128,52 68,54% 

   

TOTAL INGRESSOS 389.715,89 100% 
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DESPESES  

Concepte Import € % despesa 

Sous i salaris 189.471,98 46,20% 

Seguretat social 50.703,22 12,36% 

Compres de botiga 20.110,62 4,90% 

Compres Espai Peix 10.735,44 2,62% 

Assessorament cuina 974,00 0,24% 

Festivals i fires 4.996,51 1,22% 

Altres serveis 28.910,47 7,05% 

Masterpeix - Palamós Peix 0,00 0,00% 

Convenis Xarxes Museus 1.100,00 0,27% 

Variació d'existències -7.322,95 -1,79% 

Lloguer Espai del Peix 9.363,69 2,28% 

Reparacions i conservació 56.811,53 13,85% 

Serveis professionals independents 10.533,39 2,57% 

Assegurances 3.865,60 0,94% 

Publicitat 1.852,55 0,45% 

Atenció protocol·lària i representació 627,90 0,15% 

Subministraments 21.713,67 5,29% 

Altres tributs i taxes 77,00 0,02% 

Despeses bancàries 676,12 0,16% 

Amortitzacions 4.899,40 1,19% 

TOTAL DESPESES 410.100,14 100% 

   

RESULTAT NET EXERCICI 2020 -20.384,25  
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