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Fundació  
Promediterrània 
 

L’Ajuntament de Palamós va crear l’any 2003 la Fundació 
Promediterrània per a gestionar el Museu de la Pesca i el seus 
projectes connexos en l’àmbit de la salvaguarda, estudi i difusió 
del patrimoni marítim i pesquer de la Costa Brava. 

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. 

 

 

President 

Sr. Lluís Puig Martorell. Alcalde de Palamós. President. 

Patrons 

Sr. Emili Colls Fontanet. Regidor de l’Ajuntament de Palamós.  

Sra. Maria Puig Ferrer. Regidora de l'Ajuntament de Palamós.  

Sr. Francesc J. Subirats Martí. Regidor de l'Ajuntament de 
Palamós.  

Sr. Joan M. Juan Gea. Regidor de l'Ajuntament de Palamós. 

Sra. Vanesa Manyik. Regidora de l'Ajuntament de Palamós. 

Sr. Joan Bohigas Cayuela. Regidor de l'Ajuntament de Palamós. 

Sra. Dolors Guirado Iruela. Consell Comarcal del Baix Empordà. 

Sr. Albert Gómez Casas. Diputat de la Diputació de Girona. 

Sr. Francesc Benaiges i Samarra. President de la Confraria de 
Pescadors de Palamós 

Sr. Pere Padrosa i Pierre. Director General de Transports i 
Mobilitat i Vicepresident de Ports de la Generalitat.  

Sr. Frederic Valls i Vilaespasa. Direcció General de Pesca i Afers 
Marítims 

Sr. Eusebi Esgleas i Parés. President de la FNCCP 

Sr. Joan Lluís Alegret i Tejero. Representant de la Universitat de 
Girona 

Sr. Josep Pujolràs Nonell. Representant de Roca Junyent  
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Presentació 
 

El document que us lliurem és la Memòria d’Activitats que 
presenta el Museu de la Pesca a la Diputació de Girona en el 
marc de la convocatòria de subvencions pel foment de projectes 
culturals als museus de les comarques gironines pel 2016. 

Aquest document recull les dades completes, tant d’activitats 
com de públics i econòmiques que l’acció del Museu i els seus 
projectes connexos han desenvolupat al llarg d’aquest any. 

Esperem que aquest document sigui útil per fer la valoració de 
l’acció museològica que el Museu de la Pesca ha dut a terme 
durant el 2015. 

El programa d’actuacions i d’activitats entregat a principis del 
2015, sota el títol “Peix peixet...” posava molt d’èmfasi a la 
captació, satisfacció i fidelització del públic familiar i, 
especialment, infantil. 

El conjunt d’accions que aquí es descriuen responen en bona 
part a l’objectiu plantejat, davant la constatació que calia 

consolidar la franja del públic jove, bé a nivell familiar, bé en el 
context escolar. 

Propostes úniques, una oferta diversa, innovació, qualitat, 
treball enfocat a l’usuari, millora de l’atenció, seguiment en la 
satisfacció, recerca d’eines per a la fidelització..., són conceptes 
que s’han plantejat durant l’any 2015 i que han guiat les 
accions programades. 

Des del valor del respecte i la responsabilitat cap a un patrimoni 
que s’investiga, es conserva i es difon, que ens identifica i que 
està en la base d’un projecte associat al turisme cultural i 
d’experiències, hem desenvolupat un conjunt d’accions i 
activitats que tot seguit detallem. 

Seguim treballant per ser útils a la nostra comunitat i un valor 
pel territori. 
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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 la 
cultura del peix, i de contribuir, amb qualitat, al desenvolupament cultural, social i econòmic del municipi de Palamós 

________________________________________  

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 
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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 territori i ajudar a provocar canvis i 
reflexions envers el patrimoni marítim i pesquer que afavoreixin la 
societat i la conservació del medi. 

 

 

Espai del Peix 
 
Aquest equipament cultural vol contribuir al coneixement i la 
sostenibilitat dels productes pesquers i de la seva gastronomia, 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 
 
En la tasca de difusió, recuperació, conservació i estudi i retorn 
social del patrimoni marítim i pesquer, el Museu de la Pesca, 
aposta per una ampliació cap a l’aigua, cap al medi natural de les 
embarcacions per mitjà de la preservació i difusió de les 
embarcacions cedides al Museu i la posada en marxa de la seva 
“extensió flotant”. 
 

 

 

Càtedra d’Estudis Marítims 
 
La CEM proposa com una instància universitària, reconeguda i 
mantinguda per la Universitat de Girona i l’Ajuntament de 
Palamós a través de la Fundació Promediterrània, 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, valoritzar 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 

Alfons Garrido 

Documentalista del centre de 
documentació. Comunicació digital. 
Recerca.  

Raül Mata 
Tècnic del patrimoni flotant. 
Coordinació de manteniment 
d’equipaments 

Ramon Comes 

Administratiu comptable 

Xavier Martínez 

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

Jaume Badias 

Recepcionista. Servei d’Atenció al 
Visitant 

Mar Ribot 

Recepcionista. Servei d’Atenció al 
Visitant  

Margaret Esders 

Recepcionista. Servei d’Atenció al 
Visitant  

Amb la participació 
de 

Joan Cuadrat 

Xef assessor de l’Espai del Peix. Guia 
cultural 

Ramon Boquera 

Cuiner col·laborador de l’Espai del Peix. 
Guia d’activitats culturals
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Fites 2015 
 

Obertura de 
nous 
equipaments 
La Capella del Carme i el 
Castell de Sant Esteve són 
elements del patrimoni 
cultural palamosí que el 
2015 s’han posat a l’abast 
de la ciutadania amb 
projectes engrescadors. 

 

Reformulació 
de la proposta 
pedagògica 
L’aposta del Museu per 
l’atracció de nous públics 
l’ha portat a modernitzar la 
seva oferta pedagògica 
amb nous continguts 
adaptats per fer-la més 
atractiva i accessible als 
grups d’infantil. 

Consolidació 
de la  
Pescaturisme 
Palamós 
El segons any de l’activitat 
ha servit per consolidar 
Palamós com un atractiu 
per als visitants que 
busquen experiències 
úniques, autèntiques i amb 
caràcter, tot aconseguint 
una molt bona valoració 
dels participants 

Palamós, pol 
d’atracció de 
visitants 
La singularitat de Palamós 
com un port viu i actiu i 
del seu projecte cultural ha 
facilitat esdevenir escenari 
de reunions, jornades, 
congressos i visites que 
ajuden a donar visibilitat al 
sector pesquer i el món de 
la pesca. 
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Principals dades 2015 
328 

dies d’obertura anuals 

2.751,5 
hores d’obertura a l’any 

223.857€ 
D’ingressos propis (48,9% dels ingressos totals) 

32.618 
visitants 

35.967 
usuaris d’activitats 

3 
Exposicions temporals 

4.890 
escolars al programa pedagògic 

570 
sessions en 78 activitats diferents 

872 
nous objectes, documents i fotografies 

6.414 
Peces i objectes inventariats 

6.845 
Imatges inventariades 

6.200€ 
destinats a conservació, restauració i manteniment 

11.381 
referències a Documare 

4.100 
seguidors a les xarxes socials 

4 
articles publicats 
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Gestió i 
documentació 
de col·leccions 
 

Des de l’Àrea de Conservació del Museu de la Pesca es duen a 
terme tasques de documentació i inventari dels fons i 
col·leccions, la gestió i el moviment, la conservació preventiva i, 
en cas necessari la restauració. 

Per a dur a terme les tasques d’inventari, anteriorment a la 
incorporació del programa de gestió de col·leccions 
MuseumPLus, es van utilitzar altres programes de tractament de 
dades com el DAC, també proposat per la Generalitat de 
Catalunya o Access. 

Així, a banda de l’inventari de les peces que s’incorporen al fons 
del Museu al llarg de l’any, majoritàriament gràcies a les 
donacions de particulars, s’ha dut a terme a llarg d’aquests anys 
la migració de registres d’aquestes bases de dades cap a 
MuseumPlus. 

Amb aquest objectiu d’integrar el màxim d’objectes i col·leccions 
en una única base de dades, cosa que permet MuseumPlus, 
aquest any 2015 s’ha dut a terme la migració de 1.040 registres 
de la base de dades del fons de Ciències Naturals que estaven en 
format Access. 

Aquesta tasca, encarregada a l’empresa Zetcom va suposar una 
tasca prèvia de depuració i revisió de les dades contingudes.  

Així  mateix, s’ha introduït també a la base de dades de Museum 

Plus, però de manera manual 80 registres corresponents a 
pintures sobre paper del fons Ezequiel Torroella que van ser 
també inventariats en suport Access quan encara no disposàvem 
del programario MuseumPlus. 

Actualment el nombre de registres gestionats mitjançant el 
programa Museum Plus és de 5.263 registres, i el total de fitxes 
digitalitzades és de 5.581, a l’espera que el mòdul de gestió de 
col·leccions fotogràfiques estigui operatiu i permeti la 
incorporació dels nostres fons fotogràfics.  

A banda d’aquestes tasques d’inventari, al llarg d’aquest any s’ha 
dut a terme la revisió de 230 fitxes d’inventari existents tant del 
fons d’art i etnologia, com del fons de pintura Ezequiel Torroella, 
completant la informació, revisant la descripció i conceptes com 
el nom d’objecte, materials i autor, tot utilitzant els tesaurus i les 
eines disponibles. 

Dins d’aquest aspecte concret de la documentació, cal destacar 
que per sisè any consecutiu, gràcies a l’activitat “Imatges que fan 
parlar”, hem pogut recollir informació relativa a 180 imatges dels 
nostre fons, gràcies a les aportacions i als records dels assistents. 
Aquests testimonis es recullen per escrit durant les sessions. 

Gestió de col·leccions 

Nous ingressos 

Aquest any 2015 el Museu de la Pesca ha rebut 25 objectes 
gràcies a vuit donacions de particulars.  

Entre ells destaquem una llicència de pesca a nom de 
l’embarcació Pepito de l’any 1955, una xarxa de teranyina petita, 
material divers de pesca esportiva, un model a escala d’un 
balandre, una olla de fer el ranxo a la barca o sis defenses grans 
cobertes de malla de cap que pertanyien a l’antic consignatari 
Matas de Palamós. 

En allò que té a veure amb el fons d’imatges, aquest any 2015 
hem rebut també 12 cessions d’imatges per part de particulars. 
Això ha suposat la digitalització i incorporació de 847 noves 
imatges al fons, de les quals 70 s’incorporen als fons d’imatges 

 

Dades de l’inventari dels fons del Museu 
Fons  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014 2015 

Fons d’art i etnologia  2.651  2.848  3.171  3.230  3.373  3.474  3.744  3.763  3.777 3.789 

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

Fons d’Art E. Torroella     797 797 797 855 855 856 856 

TOTAL  4.412  4.612  4.936  5.793  5.938  6.039  6.367  6.386 6.401 6.414 
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històriques i la resta corresponen a imatges capturades durant la 
realització d’esdeveniments com Palamós, Terra de Mar, Fira de 
la Gamba, tallers a l’Espai del Peix o la Processó de la Verge del 
Carme.  

Consultes de fons i col·leccions 

Des de l’Àrea de Conservació s’han atès 46 consultes d’usuaris de 
diverses tipologies. 

42 han estat consultes i peticions d’imatge que han suposat la 
cessió de 336 imatges del fons del Museu de la Pesca. 

4 han estat consultes sobre els fons i col·leccions del Museu. 

Grups de treball 
El Museu de la Pesca continua participant en dos grups de 
treball orientats a la documentació de col·leccions: 

• Grup de treball de documentació de col·leccions, 
format per representants de  museus de la 
Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana. 
 

• Grup de treball de documentació de col·leccions 
fotogràfiques. A banda de membres dels museus 
marítims de la costa catalana, l’integren especialistes 
en fotografia i representants d’altres centres com 
l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya Biblioteca 
de Catalunya i Museu d’Història de Catalunya, que 
aporten el seu coneixement i experiència. 

Així mateix, enguany hem entrat a formar part de la Comissió de 
Documentació i Conservació de la Xarxa Territorial de Museus de 
Girona. 

Participació en xarxes 
El Museu de la Pesca continua la seva participació en el projecte 
d’exposició de la Xarxa de Museus d’Etnologia. Des de l’Àrea de 
Conservació s’ha coordinat la gestió de les peces dels onze 
museus de la xarxa per a la seva restauració i posterior exhibició 
en el marc de l’exposició “Els paisatges a la taula”. 

Actuacions de conservació i 
restauració  
Aquest any 2015 s’ha encarregat una nova curenya per al canó 
del carrer Canó. L’estat de degradació de la fusta amb què estava 
realitzada la base del canó comportava una disminució de la 
seva resistència, necessària per a suportar el pes de la peça de 
bronze. 

Així, s’ha dut a terme una reproducció de la curenya de fusta 
existent que datava de l’any 1967, i s’han fet refer tots els 
ferratges. 

També ha estat necessari dur a terme un tractament de 
conservació i restauració en 10 peces del fons del Museu de la 
Pesca relacionades amb la cuina. Una selecció d’aquestes peces 
formarà part de l’exposició itinerant “Els paisatges a la taula” 
organitzada per la Xarxa de Museus d’Etnologia. n quant al 
patrimoni flotant del Museu de la Pesca, cal dir que les 
embarcacions de fusta, en el medi marítim pateixen un fort 
desgast i un ràpid envelliment degut a les inclemències 
meteorològiques. Per aquest motiu cal una tasca constant de 
conservació i manteniment en aquestes barques. 

Del mes de febrer i fins al desembre de 2015, s'ha fet una 
intervenció preventiva sistemàtica de manteniment a les 
embarcacions Gacela i Estrella Polar. Aquesta acció ha consistit 
bàsicament en el manteniment de la fusta i els elements 
metàl·lics de les embarcacions tant a l'interior de la bodega com 
a l'obra morta. 

Rascar, polir, imprimir i finalment pintar les diferents superfícies 
han estat les feines bàsiques, que amb  la col·laboració del 
Programa de Mesures Penals del Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya,  s'han dut a terme. 

Tasques documentació del fons 
d’imatges 
 
Enguany s’ha dut a terme un important projecte de 
documentació en l’àmbit del fons d’imatges. L’objectiu ha estat 
consolidar i digitalitzar la informació aportada pels informants 
durant les diferents sessions de l’activitat ‘Imatges que fan 

Inventari  del fons d’imatges 

Fons   2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Fons d’imatges  4.878 5.125 5.312 5.660  5.969 5.969 6.656 6.773 6.843 6.845 
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parlar’ D’aquesta manera, a través d’un encàrrec a un 
professional extern, s’ha procedit a la incorporació d’aquesta 
“informació aportada” corresponent a sis-centes de les imatges 
de temàtica marítima i pesquera.  

En una segona fase del projecte, prevista per 2016, es processarà 
aquesta informació per dissenyar una interfície de consulta del 
fons d’imatges a internet a través de la web del Museu de la 
Pesca, dins l’apartat de fons i col·lecions. 
 

 

Càntir de fusta amb número d’inventari 03785 que s’incorporarà  
a la mostra itinerant Els paisatges a la taula
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Documare: 
centre de 
documentació  
i recerca 
Usuaris i consultes ateses 
L’any 2015 Documare ha atès 452 usuaris. El perfil d’usuari 
continua centrant-se en estudiants de batxillerat que realitzen 
treballs de recerca, estudiants universitaris que fan treballs de 
màster, investigadors amateurs, professionals de la recerca 
sèniors i periodistes. 

La tipologia de consulta se centra principalment en informació i 
documentació sobre el port i el sector pesquer de Palamós de 
tipus econòmic i social  - resums i estadístiques principalment - 
sobre documentació dels fons, aspectes varis d’història 
marítima i pesquera o sobre el propi Museu de la Pesca. 

 

Continuen creixent el número de consultes que s’atenen o se 
resolen de forma digital. Enguany ja arriben al 70% de les 
consultes. Un altre aspecte a tenir en compte és que consultes 
que abans s’atenien presencialment ara es resolen a través del 
recursos digitals que s’han anat creant als webs tant del Museu 
de la Pesca com de Documare. 

Estades de recerca nacionals i 
internacionals 
Un any més el centre de documentació ha funcionat d’espai de 
recerca per a estades de caire nacional i internacional. En aquest 
sentit, l’estudiant de la UdG Xavier Viñas va dur a terme una 
recerca a Documare durant un trimestre sobre la història de la 
pesquera de la gamba de Palamós. 

Al seu torn, el professor de la Universitat Djilali Bounaama, 
d’Algèria, i l’estudiant de doctorat del Museu d’Història Natural 
de Paris Nastassia Reyes van realitzar també estades a Palamós, 
tot usant les instal·lacions de Documare com a suport logístic a 
les seves recerques vinculades a la pesca i el peix del port de 
Palamós. 

 

Evolució del fons documental 
Documare gaudeix d’una de les més importants biblioteques i 
mediateques especialitzades en pesca marítima des de les 
Ciències Socials de tota la Mediterrània Occidental. L’any 2015 
s’han incorporat 367 documents més als fons, entre mig 
centenar de llibres, articles i documents de literatura gris.  

Fruit del treball d’adquisició i catalogació dels darrers anys, el 
catàleg de Documare té registrades 11.381 referències 
bibliogràfiques i documentals en diferents formats, d’elevada 
pertinença a la temàtica marítima i pesquera i d’alta rellevància 
científica. 

El catàleg digital també està evolucionant a mesura que 
s’imposen les noves tecnologies en el consum d’informació 
especialitzada. Per això des del centre de documentació es 
treballa en oferir als registres del catàleg els enllaços a text 
complert a tots aquells registres disponibles a internet en 
format digital. 
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Aprendre a fer treballs de recerca 
Després de vuit anys de programació de l’activitat específica 
dins del programa pedagògic del Museu de la Pesca, Documare 
és ja un servei de referència dels instituts palamosins per 
connectar els alumnes d’ESO i batxillerat amb la recerca 
científica. L’activitat, impartida en col·laboració amb el Servei 
d’Arxiu Municipal de Palamós, orienta i prepara l’alumne per 
iniciar un treball de recerca, amb l’objectiu que la proposta de 
tema sigui innovadora, atrevida, suggerent i provocativa, tot 
mantenint alhora el  màxim rigor metodològic. Enguany hi han 
participat 260 alumnes d’instituts de Palamós i Sant Antoni de 
Calonge. 

 

 

Nous continguts divulgatius a la 
pantalla interactiva del centre de 
documentació 
Al llarg de l’any s’ha treballat en el disseny de nous continguts 
per a la pantalla interactiva que se situa a l’entrada del centre 
de documentació. Aquest espai té per objectiu oferir una visió 
extensa al visitant del museu de tota la informació que alberga 
el fons documental. Així, a més del continguts ja existents, s’ha 
treballat en l’ampliació de les col·leccions d’imatges, en el 
disseny d’un apartat interactiu sobre la pesca a Catalunya i una 
base de dades de la flota pesquera palamosina. Són continguts 
que més enllà del centre de documentació, amplien els 
coneixements que adquireix el visitant a l’exposició permanent.  

Actualització del web del centre 
de documentació 
Durant el 2015 s’ha treballat en renovar el gestor de contingut 
del web de Documare per fer-lo més potent i estable, i s’ha 
aprofitat per redissenyar la seva imatge gràfica. S’ha treballat 
sobre una plantilla responsive que permet visualitzar-la 
adaptada a qualsevol dispositiu. 

També s’ha millorat la usabilitat del cercador de consulta del 
catàleg digital, amb l’objectiu d’oferir una millor experiència al 
usuari. A nivell de SEO, les tasques han estat dirigides a facilitar 
la indexació dels registres de la base de dades. 

Nou espai expositiu a la vitrina 
d’entrada del centre de 
documentació 
Aquest 2015 s’ha dissenyat un nou espai expositiu ubicat a la 
vitrina d’entrada del centre de documentació, en la qual s’hi 
podran veure, de forma temporal, diferents peces del fons del 
museu, llibres i altres objectes d’interès. 

 

Al llarg de l’any s’han fer tres exposicions: una mostra de pedra 
blava, usada pels pescadors per fer cuca per esquer; un volum 
original del Diccionario Histórico de los Artes de Pesca Nacional, 
Sáñez Reguart, una obra de referència en la història de la pesca 
editada el 1795; i una mostra de documentació dels ‘Cruceros’, 
els coneguts vaixells turístics que durant els anys 60 i 70 van 
solcar els mars de Palamós.   

L’any 2016 hi ha previstes noves exposicions, entre elles un 
reconeixement a l’obra del biòleg marí Carles Bas. 

Articles publicats 
Garrido, Alfons. Anar al petardo: la pêche à l'explosif sur la 
Costa Brava. Pêches méditerranéennes. Origines et mutations – 
Protohistoire-XXIe siècle. Aix-en-Provence: Karthala-MMSH, 
2015, p. 189-202 

Garrido, Alfons. Per què va morir Pere Joan Pagès? Gestió i 
violència en la pesca a l'encesa a l'edat moderna. Exocetus 
Volitans, 2015, núm. 28 

Martí, Miquel; Garrido, Alfons. Fragments d'història de la pesca 
des del port de Sant Feliu de Guíxols. Estudis del Baix Empordà, 
2015, núm. 34, p. 525-529 

Alegret, J.L.; Martí, M.; Garrido, A.; Mata, R. “De barca vella 
tothom en fa estella”. Repensant la identitat marítima de la 
Costa Brava. Arjau, 2015, núm. 73, p. 6-12 
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Participació al projecte de 
recerca I+D CIMAR 
El Museu de la Pesca, junt amb la Càtedra d’Estudis Marítims ha 
entrat a format part del projecte CIMAR, “La Ciudad y el Mar. La 
Patrimonialización de las Ciudades Portuarias”, liderat per 
l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural i. Aquest és un 
projecte I+D de gran abast finançat pel Ministerio de Economía 
y Competitividad (HAR2013‐48498‐P), en el que participen, a 
més a més, el Museu del Port de Tarragona, la Universitat de las 
Illes Balears, la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, la 
Universidad de Extremadura, la Euskal Herriko Unibertsitatea 
(Universidad del País Vasco), la Universidad Católica de Murcia, 
la Université de Laval (Canadá) y la University of East Anglia 
(UK). 

La recerca, liderada pel professor Joaquim Nadal, catedràtic de 
la Universitat de Girona, estudia els paràmetres de la relació 
històrica entre la ciutat i el mar, les instal·lacions portuàries, 
fluvials o marítimes i l'entorn urbà, així com les concrecions 
territorials, ambientals, paisatgístiques i socials d'aquesta 
relació.  

 

La investigació abordarà durant tres anys aquestes qüestions a 
partir de l'estudi de cas de grans ciutats portuàries amb 
dinàmiques urbanes complexes com Barcelona i Tarragona 
(Catalunya), Bilbao i Sant Sebastià (País Basc), Cartagena 
(Múrcia) i Palma de Mallorca (Balears), així com ciutats de mida 
mitjana com Tarifa a Andalusia, Baiona al País Basc francès, i 
Palamós a la Costa Brava. Es tracta d'una investigació 
interdisciplinària amb la metodologia dels estudis patrimonials i 
històrics, la de l’anàlisi urbà i la de l'antropologia per mesurar la 
temperatura del canvi social i les repercussions dels canvis 
d'usos a la societat tradicional. 

Una lectura multidisciplinària de la ciutat, un respecte creatiu 
cap a l'herència patrimonial rebuda i una proposta de futur 
ambiciosa defineixen els paràmetres d'un plantejament que 
pretén enllaçar passat, present i futur. 
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Públics  
 

Tal i com mana el Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya, l’estadística d’usuaris del Museu de la Pesca es 
fa tenint en compte els visitants del museu i dels seus 
projectes connexos, i les persones que han estat usuàries 
dels diferents serveis que s’ofereixen (visites, tallers, cursos, 
conferències, etc.)  

Visitants 
Enguany, el Museu de la Pesca ha atret 32.618  visitants, 
repartits entre l’exposició permanent i les exposicions temporals 
del Museu de la Pesca, les Barques del Peix i l’Espai del Peix. Això 
significa una reducció del 7,1%  respecte al 2014, si bé la dada es 
manté per sobre de la mitjana del període 2002-2015.  

Evolució del número de visitants al Museu de la Pesca 
(2002-2015)  

 

Per tipologia de grup, la categoria de visitant individual 
representa més del 55% del total. Es mantenen també les 
proporcions entre les categories “Grups concertats”, que 
inclouen les visites escolars, i altres grups, vinculats a 
touroperadors i altres col·lectius que fan la visita organitzada 

Distribució dels visitants, per tipologia (2015) 

 

Procedència dels visitants (2015) 

 

El visitant procedent de les províncies catalanes continua essent 
el més nombrós; de fet, ja representa el 71% de tots els visitants. 
En segon lloc figuren els visitants estrangers, principalment dels 
països propers de la Unió Europea.  

Visitants i seguidors digitals 
Visites digitals: 49.509 

Visitants digitals: 39.550 

Pàgines vistes: 146.621 

Seguidors a les xarxes socials: 4.117 

La visita als llocs webs s’ha saldat amb important increment 
respecte a 2014. S’han rebut 49.509 visites de 39.550 visitants 
únics, els quals han vist 146.621 pàgines. Els webs que més 
pugen són els de l’Espai del Peix, amb un 95% de visites, i el 
Museu de la Pesca, amb un 57,7% més de visites que l’any 
anterior. L’augment de visites ha afavorit que es consumeixin 
més pàgines, fins superar els 146 mil. També cal destacar que el 
tràfic procedent dels perfils socials ha crescut un 72%. 

Els dos principals webs de difusió en termes de visites són la del 
Museu de la Pesca i la de l’Espai del Peix. Els continguts més 
populars del MdP són les informacions de servei relacionades 
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amb la visita (horaris, preus, localització...), el calendari 
d’activitats de la temporada d’estiu i el programa pedagògic Viu 
la Mar. També creix amb força la visita a pàgines dedicades als 
recursos digitals. De l’Espai del Peix, l’apartat més visitat és el de 
receptes marineres, que concentra gairebé el 50% de tot el 
trànsit.  

El 2015 s’ha continuat treballant en millorar el servei i 
l’experiència de navegació a l’usuari. S’ha fet un seguiment 
continu d’actualització dels gestors de continguts i el 
manteniment de les plantilles responsive per adaptar-les a tots 
tipus de dispositius mòbils. Això es tradueix en un augment del 
trànsit mòbil en un 444%, i del tablet en un 253%. 

L’any 2014 s’ha continuat dinamitzant els perfils socials del 
Museu de la Pesca i de l’Espai del Peix a les principals xarxes on 
té presència: Facebook i Twitter. A Facebook s’han assolit en 
conjunt 1787 seguidors (un 23% més respecte a 2014), i s’han 
publicat més de 500 post. En aquesta xarxa, el perfil tipus del 
seguidor és el d’una persona d’entre 35 i 54 anys, de les 
comarques gironines o de Barcelona. A Twitter, els perfils 
@museudelapesca i @espaidelpeix són seguits per 2080 perfils, 
un 48% més que el 2014. Aquestes xarxes s’han revelat com una 
de les principals vies de comunicació d’accions i activitats de la 
Fundació.  

Al canal de Youtube no s’ha crescut. Les visualitzacions han 
descendit un 1% respecte a 2014, amb 4.939 visualitzacions amb 
una mitjana de 2:27 min. 

Cal destacar com a novetat la dinamització d’un nou perfil a 
Instagram, amb l’objectiu de comunicar de forma innovadora i 
diferents la missió i els objectius dels equipaments i serveis de la 
Fundació. Actualment el perfil compta amb 270 seguidors i 123 
posts, si bé és un dels canals que creix amb més força. 
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Usuaris 
Serveis / activitats 

Nombre d’activitats 
diferents 

Nombre total de 
sessions 

Nombre total 
d’usuaris 

1. Visites guiades   8888 

2. Biblioteca. Arxiu. Centre de documentació 2 12 275 

3. Tallers didàctics 13 156 2683 

4. Projeccions audiovisuals fora del recorregut habitual 1 3 75 

5. Conferències. Cursos. Seminaris 13 86 724 

6. Itineraris. Rutes. Visites patrimonials 13 75 1934 

7. Altres. Presentacions, festivals, concerts 38 250 21388 

TOTAL 78 570 35967 

 

Més enllà dels visitants, en global, el número d’usuaris a les 
activitats organitzades a l’entorn del Museu de la Pesca, a les 
Barques del Peix i a l’Espai del Peix han estat 35967, un 2,7% 
superior respecte a 2014. 

 

Aquestes dades estan condicionades per la importància 
numèrica del festival Palamós Terra de Mar, que tan sols un cap 
de setmana concentra més de 20 activitats i aplega més 15.000 
persones. Amb tot, la majoria d’activitat es mantenen o 
remunten lleugerament respecte a 2014.  
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Publicitat, 
comunicació i 
difusió 
Butlletí “A l’Art” 
El butlletí trimestral "A l'Art!" pretén esdevenir una línia de 
comunicació directa i periòdica entre el Museu de la Pesca i la 
comunitat, usuaris i visitants, per mostrar i donar visibilitat a les 
accions, activitats i iniciatives engegades en la difusió i posada 
en valor del patrimoni marítim de la Costa Brava. 

Aquest segon any, s’han editat quatre nous números, amb una 
tirada total de 2.000 exemplars. Són gratuïts i la versió en paper 
es pot trobar als punts habituals (Museu de la Pesca, centre de 
documentació, oficines, Ajuntament de Palamós...). La versió 
digital està penjada al web i es difon a través de les xarxes 
socials, mailing, etc. 

Palamós, la seva gamba i el 
Museu de la Pesca, protagonistes 
de diferents documentals  
El dinamisme del port de Palamós i de l’oferta cultural que a 
l’entorn del peix i la pesca ofereix el Museu de la Pesca ha atret 
l’atenció de diversos mitjans de comunicació, els quals han 
vingut a enregistrar diferents documentals.  

 

 ‘La barca de l’Andreu’ ´un espai de caràcter gastronòmic de la 
Xarxa de Televisions Locals que es va fixar en el procés de 
certificació de la gamba de Palamós, un centre d’interès a partir 
del qual van mostrar el port de Palamós en tota la seva extensió i 
diversitat. El Museu de la Pesca va acompanyar en tot moment a 
l’equip de rodatge i van participar activament en 
l’enregistrament del programa. 

Palamós i el seu peix, a l’Art del Bon Viure. El peix i marisc de 
Palamós, comercialitzats a la subhasta diària, van ser els 
principals protagonistes del programa dedicat al Baix Empordà, 
durant el qual van visitar diferents espais de referència de la 
pesca de la zona, un fet que va permetre descobrir la 
importància de la seva reconeguda Gamba. Tot seguit van pujar 
a l’Espai del Peix per comprovar que, més enllà de la gamba, 
existeix un peix econòmic, saborós i nutritiu que amb l’ajuda d’en 
Ramon Boquera van cuinar i tastar amb un bon escabetx. I 
finalment van visitar el Museu de la Pesca per veure la relació 
singular del mar amb Palamós i amb tota la Costa Brava. 

 

L'actor francès Gérard Depardieu també va ser a Palamós per 
gravar un capítol per a la cadena franco-alemanya Arte sobre la 
gamba. Va embarcar-se en una barca d’arrossegament, van 
visitar la llotja i el mercat del peix i van arribar fins a l’Espai del 
Peix per conèixer de primera la tasca que s’hi duu a terme en 
relació al peix fresc palamosí. El documental acaba a S’Alguer, 
amb una degustació de les famoses “gambes de Palamós”. 

Potenciem els idiomes a l’entorn 
digital 
El Museu de la Pesca continua centrat en l’objectiu d’ampliar 
l’abast de la seva difusió a nivell nacional i internacional. Per això 
s’ha treballat en la traducció de les parts fixes dels diferents webs 
que mantenim amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat digital de 
públics amb idiomes diferents i augmentar la visibilitat en la 
indexació als cercadors a nivell europeu. S’està treballant en el 
francès i l’anglès. 
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Visites digitals amb Google Street 
View 
Enguany el Museu de la Pesca ha aprofitat la tecnologia de 
Google Street View per obrir les portes dels diferents 
equipaments i oferir una visita digital. A partir d’ara, des de 
l’ordinador de casa o des de qualsevol dispositiu mòbil es pot 
passejar per l’interior del Museu de la Pesca, recórrer les taules 
de l’Espai del Peix, contemplar l’obra d’Ezequiel Torroella a la 
Capella del Carme i fins i tot asseure’s a una de les taules del 
centre de documentació. 

 

 

 

Visit Museum 

 

Palamós ha participat en l’aplicació Visit Museum, impulsada per 
la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu donar visibilitat a la 
xarxa al ric patrimoni català. A través de l’aplicació es pot accedir 
la completa informació sobre el museu, amb les dades 
disponibles en diversos idiomes (català/aranès, castellà, anglès i 
francès).  

Aquesta iniciativa, que es va iniciar el 2014, s’ha ampliat el 2015. 
Així, a banda del Museu de la Pesca, s’han incorporat a l’aplicació 
nous equipaments com l’Espai del Peix o la Capella del Carme. 

Nadal al Museu 
El Museu de la Pesca, integrat a la Xarxa de Museus de les 
Comarques de Girona, va participar en la campanya engegada 
per Nadal per estimular les visites de públic familiar als museus i 
centres d'interpretació del territori. 

Sota l’eslògan “Aquest Nadal, la teva aventura comença al 
museu” es va pretendre que les famílies s’acostessin als museus 
per descobrir i gaudir del ric i divers patrimoni local. En paral·lel, 
es van programar arreu de les comarques gironines tallers 
infantils, casals de Nadal, pessebres, audicions de música, etc., 
amb l’objectiu final d’incorporar els museus en l'imaginari 
familiar com un espai obert, lúdic, amable i acollidor. 

Accions de promoció i difusió 
amb el Patronat de Turisme 
Costa Brava Girona 
L’Espai del Peix manté un conveni de col·laboració amb el 
Patronat de Turisme Costa Brava Girona per consolidar aquest 
centre com un espai de trobada, d’anàlisi i de reflexió del món de 
la gastronomia, amb l’objecte de potenciar la cuina autòctona, 
millorar-ne la qualitat i contribuir en definitiva a millorar i 
completar la variada oferta gastronòmica, així com la 
recuperació i promoció dels productes autòctons, en especial el 
peix. 

Com que la promoció de l’oferta gastronòmica esdevé un 
element fonamental i prioritari en l’acció del Patronat, al llarg del 
2015 l’Espai del Peix ha estat escenari o ha estat present 26  en 
diferent accions de promoció i difusió organitzades pel Patronat 
de Turisme. Entre elles, cal destacar 

Fam Trip AVC. 29 de maig 

Press trip OET. 22 de setembre 

2 bloggers. 13 d’octubre       

Family bloggers UK. 26 d’octubre  

Visita de Periodistes amb el Fòrum Gastronòmic. 18 de novembre 

Family bloggers USA. 27 de novembre 
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Presentació del club 
d’Enogastronomia a l’Espai del 
Peix 
La gastronomia i l'enologia gironines prenen dimensió turística 
amb la creació del Club de Màrqueting d'Enogastronomia, 
impulsat pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la 
Diputació de Girona, una iniciativa que aglutina, estructura i 
comercialitza l’oferta i productes turístics específics per 
incrementar la qualitat, la competitivitat i el prestigi de la 
destinació Costa Brava i Pirineu de Girona per mitjà de 
l'enogastronomia gironina. 

 

El 4 de desembre a l’Espai del Peix es va presentar, de la mà del 
director general del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, 
Ramon Ramos,  aquest club als agents de territori del Baix 
Empordà que hi ha de tenir una participació important.  

Visita dels representants de la 
Marca Cuina Catalana a l’Espai 
del Peix 
Divendres 20 de novembre ens van visitar els responsables de 
la Marca Cuina Catalana, amb la Pepa Aymamí al 
capdavant, amb la voluntat de conèixer la feina de promoció i 
difusió que des de l'Espai del Peix fem amb el producte pesquer, 
la cuina i la gastronomia del territori, hereva de la tradició de la 
gent de mar. 

 

La visita a l’equipament els va servir per veure com s’aprofita el 
patrimoni marítim local per dissenyar una oferta d’activitats 
relacionades amb el peix, la cuina i la gastronomia marinera, així 
com la defensa del peix local i el treball en la sostenibilitat de 
l’activitat pesquera. 

Col·laboració de Ràdio Palamós 
en la difusió de les activitats i 
equipaments de la Fundació 
Els companys de Ràdio Palamós han treballat en la difusió dels 
equipaments i les activitats que desenvolupa la Fundació 
Promediterrània a través del seu canal de vídeo a Vimeo. Així, al 
llarg de l’any han enregistrat diversos reportatges en alta 
definició per donar visibilitat a la feina que es ve fent en l’àmbit 
de la defensa, conservació i difusió del patrimoni marítim. 

 

Els vídeos enregistrats han tingut com a protagonistes  

L’exposició temporal Sarquella, Petits Xefs, Mestres dels Fogons, 
100 anys del Rafael, el castell de Sant Esteve, la fira de la gamba, 
Cantant al Mar amb el alumnes del Vila-romà al Museu de la 
Pesca, Palamós Terra de Mar, Pescaturisme i l’equipament del 
Museu de la Pesca.    
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Exposicions 
temporals  
Sarquella. El pintor de les veles 
El Club de Vela Palamós, el Club Nàutic Costa Brava i el Museu 
de la Pesca van inaugurar el 12 de desembre l’exposició temporal 
“Sarquella. El pintor de les veles”, amb motiu de la celebració del 
40è aniversari de la competició Gaes Christmas Race a Palamós. 

 

L’exposició, formada per una vintena de pintures a l’oli, constituí 
una mirada lluminosa a la regata palamosina a través dels ulls, el 
traç i el color de Josep Sarquella, un dels primers artistes 
catalans que van utilitzar la vela esportiva com a motiu en els 
seus quadres. 

La mostra, comissariada per Joan Sarquella, un dels dos fills de 
l’artista, va presentar obres provinents de col·leccions públiques i 
privades per confeccionar un recorregut al món de la vela i dels 
Optimist des dels anys 70 fins a mitjans dels anys 90 del segle 
XX. 

 

L'exposició es va poder visitar a la sala d’exposicions temporals 
del Museu de la Pesca fins al 24 de gener, amb entrada gratuïta. 

Barcelona World Race 
“La Barcelona World Race és un repte esportiu i una aventura 
que posa a prova els límits humans”. Així és com el FNOB 
(Fundació de la Navegació Oceànica de Barcelona) definí la 
regata, convertida avui en una competició de primer ordre 
mundial, tant pel tipus d’embarcacions participants com pel  
recorregut i les condicions del trajecte: una travessia de tres 
mesos i 46.300 quilòmetres, creuant fins a tres oceans diferents i 
punts tan complicats com el cap de Bona Esperança, el de 
Leewin o el d’Hornos. 

 

 A través de l’exposició temporal “Donem-li la volta al món”, 
produïda pel FNOB, els visitants al Museu de la Pesca van 
descobrir els secrets de l’última edició de la Barcelona World 
Race mitjançant quatre espais didàctics amb pantalles 
interactives: el dia a dia dels regatistes, les tripulacions que hi 
participen, els vaixells que utilitzen i les seves característiques 
tècniques.    
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Contes de la Mediterrània 
Des de la darrera setmana de febrer i fins a finals d’abril, 
l’exposició itinerant “Contes de la Mediterrània”, produïda pel 
Museu de la Mediterrrània (Torroella de Montgrí) ens va convidar 
a retrobar-nos amb la màgia del llegat format per les narracions 
populars en forma de contes que circulen pel Mare Nostrum. Ho 
vam fer a través de la lectura de set rondalles mediterrànies, 
acompanyades per les il·lustracions de Delphine Labedan, l’artista 
que aconsegueix donar vida i transmetre com ningú la seva 
essència; un recorregut amb el qual també vam comprovar com 
els pobles que compartim aquesta mar tenim més semblances 
que no pas diferències, en part gràcies a un imaginari popular 
que hem sabut conservar fins als nostres dies.
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Jornades, 
conferències i 
presentacions 
Els equipaments gestionats per la 
Fundació acullen i organitzen 
congressos i jornades 
professionals 
Diverses entitats van escollir Palamós i els equipaments 
gestionats per la Fundació per celebrar jornades professionals. 
Així, l’Espai del Peix va acollir divendres 23 de gener l’acte de 
presentació de les directrius del projecte Campus UdG-Turisme, 
una entitat creada amb la finalitat de desenvolupar estratègies 
per a la implementació de la innovació, accions per a la 
internacionalització i programes d’enllaç amb els sectors 
productius. Hi van assistir els responsables del projecte i els 
membres que del Consell Assessor, professionals del sector 
turístic que poden aportar visions innovadores sobre les 
necessitats, les tendències, els punts crítics i les oportunitats dels 
àmbits de treball del Campus UdG-Turisme.  

 

El 7 i 8 de maig el mateix Espai del Peix va acollir unes jornades 
tècniques dels ports esportius de Catalunya amb l’assistència 
d’un centenar de representants d’un total de quaranta clubs 
nàutics de tot el litoral català, així com alguns responsables 
d’aquest tipus d’instal·lacions portuàries de la Comunitat 
valenciana i d’Euskadi. Va ser organitzada per l’Associació 
Catalana de Ports Esportius i Turístics amb l’objectiu de debatre 
sobre el present i futur d’aquestes instal·lacions nàutiques, amb 
totes aquelles aportacions tècniques i jurídiques que els 
permetin seguir millorant en el seu camí de futur. 

Al seu torn, la Capella del Carme de Palamós va ser l’escenari el 
15 de juny del “Costa Brava Cruise Symposium”, una jornada que 
posava en valor el rol de ports petits en el sector de creuers de la 
Mediterrània. Va reunir un centenar de professionals en 
representació de ports, destinacions, companyies, agents 
portuaris, operadors turístics i associacions. L’acte va ser presidit 
pel conseller Santi Vila. 

El Museu de la Pesca també va ser escenari de la primera de les 
jornades de discussió de la nova llei d’ordenació del litoral que 
està tramitant la Generalitat de Catalunya. El 18 de març es van 
donar cita a Palamós part dels actors interessats en la  llei 
davant dels quals es van presentar les principals característiques, 
per iniciar tot seguit un interessant debat. 

V Jornada de la Xarxa de Museus 
Marítims de la Costa Catalana, 
dedicada a la documentació de 
col·leccions de museus 
La Capella del Carme de Palamós va acollir l’1 d'octubre de 2015 
la V Jornada de la Xarxa de Museus Marítims de la Costa 
Catalana, una jornada destinada a la formació i a l'actualització 
dels coneixements i les habilitats dels professionals dels museus i 
de totes aquelles persones que hi puguin estar interessades. Una 
vuitantena de professionals procedents de museus i centres 
d’interpretació van debatre sobre la tasca d  e documentar les 
col·leccions de museus. 

 

Les sessions van centrar-se en els processos, llenguatges, 
polítiques de documentació i experiències reals amb l’objectiu de 
fer visibles les col·leccions que conserven els museus i que la 
ciutadania conegui, reconegui i gaudeixi d’aquest important 
patrimoni que sovint queda amagat i és desconegut. Es van 
plantejar noves vies i iniciatives innovadores per involucrar la 
societat en la documentació i la difusió d’aquest llegat. 

La jornada va concloure a l’Espai del Peix amb un networking 
launch entre tots els assistents. 
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Cicle de conferències ambientals 
al Museu de la Pesca 
En el marc del programa "Aquest estiu... Descobrir el litoral de 
Palamós" organitzat per l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament 
de Palamós i el Museu de la Pesca, durant els mesos de juliol i 
agost el museu va ser escenari de 3 conferències dirigides a la 
divulgació científica dels valors biològics, naturals i ambientals 
d'aquest territori. 

 

El 4 de juliol Conxi Rodríguez-Prieto, biòloga marina i professora 
de la Universitat de Girona, va parlar “Del no-res a la vida: 
l'origen de l'univers humà i dels éssers vius”, La xerrada és un 
viatge apassionant en el temps, que posa en relleu que vivim en 
un planeta viu i canviant i que estem aquí per un cúmul de 
casualitats. El 31 de juliol va ser el torn de Josep M. Dacosta, 
biòleg i naturalista, que va parlar de la “Natura litoral” i de 
l’interès naturalista de la Costa Brava, amb importants valors 
geològics, botànics i zoològics. Per últim, Lluís Mercader Bravo, 
doctor en ciències biològiques, ictiòleg, escafandrista i 
il·lustrador científic, es va preguntar “Hi ha peixos al mar?”, tot 
submergint els assistents en els profunditats de la mar per 
descobrir la riquesa de formes i colors dels peixos que hi viuen. 

Presentació dels resultats de la 
tesi doctoral sobre la pesca 
artesanal a Palamós 
Dilluns 19 d'octubre, Caterina Dimitriadis, doctora en Biologia 
Marina per la Universitat de Girona, va presenta a l'Espai del Peix 
els resultats de la seva tesi doctoral, centrada en l'aplicació de 
l'enfocament ecosistèmic a l'activitat pesquera que desenvolupa 
la flota artesanal de Palamós. Després del treball de camp 
realitzat amb la flota palamosina, va retornar al sector el 
coneixement obtingut a través de la seva recerca, molt centrada 
en avaluar les tendències de l'esforç pesquer, desembarcaments i 
dinàmiques de les espècies al llarg del temps. El seu estudi se 
centra també en la situació del pagell (P. Erythrinus), un peix de 
reproducció singular, per avaluar l'impacte dels arts artesanals 
sobre l'espècie. 

 

El treball de la Dr. Dimitradis s'emmarca en la col·laboració del 
Museu de la Pesca, l'Ajuntament de Palamós i la Confraria de 
Pescadors amb la Universitat de Girona per al foment de la 
recerca i el coneixement en l'àmbit litoral, marítim i pesquer. Una 
part d'aquesta recerca va ser finançada a través d'una beca BRAE 
concedida per la Càtedra d'Estudis Marítims. 

El comerç marítim al port de 
Palamós 
Divendres 27 de novembre, Joaquim Serra Bech, membre de 
l'AGAM, va llegir la conferència "Viatge a la història del port de 
Palamós. Vaixells i activitat comercial (1929-1954)", resultat 
d'una exhaustiva recerca sobre el moviment comercial al port de 
Palamós al llarg del segle XX, a partir del buidatge dels registres 
d'entrades i sortides diàries conservats a l'Arxiu Històric de 
Girona. Aquesta abundant informació ha permès confeccionar 
una primera radiografia de la història naviliera i comercial del 
port. 

 

Joaquim Serra va fer un atractiu retrat del port de Palamós entre 
els anys 1929 a 1954: els vaixells que hi arribaven, les càrregues 
que transportaven, les companyies navilieres que hi operaven, 
l'impacte de la Guerra Civil sobre el comerç, vaixells curiosos... 
Una evolució d'un port que ha canviat extraordinàriament en les 
darreres dècades, tot acompanyat d'abundants fotografies per 
il·lustrar els diferents tipus de vaixell i de l'agitada vida al moll. 
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Lliçons inaugurals del curs 
acadèmic de la Càtedra d’Estudis 
Marítims  

 

L’any 2015 ha coincidit amb dos lliçons inaugural del curs 
acadèmic de la Càtedra d’Estudis Marítims. Després d’una 
primera anul·lació al desembre, dimecres 25 de febrer José 
Antonio Donaire, professor de la Facultat de Turisme de la UdG i 
director de l’Institut Superior d’Estudis Turístics va obrir el curs 
amb la conferència “Turisme i desenvolupament local en ciutats 
portuàries: oportunitats i reptes de futur”, adreçada en especial 
als agents econòmics i socials del territori, així com els 
responsables tècnics i polítics dels ajuntaments que conformen 
la Costa Brava. Es va debatre sobre els canvis en els models de 
desenvolupament dels municipis turístics del litoral, en el marc 
d’una transformació dels perfils dels visitants i del mercat 
turístic, així com sobre les possibles direccions que poden 
prendre aquests municipis per posicionar-se en els mercats de 
forma competitiva; tot plegat, analitzat a partir de diferents 
exemples actuals.  

 

Al seu torn, el Dr. Marc Carreras, Professor Titular d’Universitat i 
investigador del Institut de Recerca en Visió per Computador i 
Robòtica de la Universitat de Girona, va obrir el curs acadèmic 
2015-2016 de la CEM amb la conferència "Robòtica per a 
l’exploració i conservació del fons marí”, durant la qual va posar 
de relleu l’activitat de recerca realitzada en la Universitat de 
Girona en robòtica submarina, una tasca reconeguda 
internacionalment. Es presentaren vehicles submarins dissenyats 

i desenvolupats en el Centre de Investigació en Robòtica 
Submarina i es van mostrar els resultats obtinguts en diferents 
aplicacions 

 

Presentacions de llibres 
Els secrets de la banya embruixada 

Divendres 19 de juny vam presentar al Museu de la Pesca la 
darrera novel·la de Salvador Macip i Sebastià Roig, “El secret de 
la banya embruixada”, d’Ànima Llibres. En aquesta aventura 
juvenil, tres adolescents són reclutats per l’espectre del gos de 
Truman Capote per aturar uns dimonis que portaven anys 
engabiats i disposats a conquerir la terra, començant per 
Palamós. Al llarg de les seves peripècies, coneixeran personatges i 
recorreran espais emblemàtics de la vila, inclòs el propi Museu de 
la Pesca.  

La presentació va comptar amb la participació de Sebastià Roig, 
col·laborador habitual de Salvador Macip en la redacció d’obres 
de caràcter infantil i juvenil. Roig és escriptor i periodista, 
col·laborador en diversos mitjans de comunicació i autor de 
novel·les fantàstiques, de terror i de ciència-ficció. 

Els jocs retrobats 

El 10 de juliol es va presentar el llibre 'Els jocs retrobats', un recull 
d'antics jocs que l'era tecnològica ha anat marginant poc a poc. 
Editat per Sidillà el llibre recull el treball de vuit escriptors 
catalans que han entrevistat persones grans de 33 comarques 
del país. Això els ha permès recopilar en 33 cròniques uns 200 
jocs, alguns dels quals van ser aportats per Óscar Oliu, estret 
col·laborador del Museu de la Pesca. 
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Formació 
Curs de restauració de 
l’embarcació Pepito 
Dissabte 14 de febrer va concloure el IV curs de restauració 
d'embarcacions de fusta, organitzat pel Museu de la Pesca. 
Durant quatre caps de setmana dels mesos de gener i febrer, 
aquest curs va apropar l’ofici de fer i reparar embarcacions 
tradicionals a una vintena de participants, procedents de 
diferents punts de Catalunya. 

 

El curs es va centrar en la restauració de diferents parts del 
bastiment singular Pepito, construït a Palamós el 1916 pel 
mestre d’aixa Jaume Costa Julià i integrant del fons de patrimoni 
surant del Museu de la Pesca. A la drassana tradicional Pint Fust 
es van desenvolupar les tasques d'introducció a l'ofici de mestre 
d'aixa, al seu vocabulari i les seves eines. Entre altres aspectes, es 
va treballar en la confecció d’una caixa de mariner, en el disseny 
de noves peces mitjançant plantilles per a la substitució de 
fustes en mal estat i el calafateig amb estopa i massilla. 

Les enquestes de satisfacció del curs desprenen uns molt bons 
resultats. Tots els participants van valorar molt positivament el 
desenvolupament del curs, fet que anima al Museu de la Pesca a 
programar futures edicions d'aquesta activitat formativa, tant en 
la fase d'introducció com en la de perfeccionament. 

 

Curs d’hoteleria, cuina i servei de 
restaurant i bar 
Al llarg del 2015 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 manipulació d’aliments, 
presentació d’elaboracions culinàries senzilles, així com 
l’assistència en receptes més complexes. 

L’Espai del Peix acull cursos de 
formació organitzats per 
l’Ajuntament de Palamós 
L’Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Palamós va 
escollir l’Espai del Peix per dur a terme diferents nou curs 
formatiu inclosos en el dispositiu d’inserció sociolaboral “Forma’t, 
Palamós Millora”, que es desenvolupa enguany i que és destinat 
a promoure l’ocupació al municipi.  

 

En concret, es van dur a terme el curs d’ajudant de cuina que 
fins a mitjans de juny va combinar la formació teòrica amb les 
pràctiques que tenen lloc a diversos restaurants del municipi. Al 
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seu torn també va organitzar un curs de cambrer de bar o 
cafeteria amb 15 alumnes, molt enfocat a la pràctica en 
establiments i locals de restauració. 

Curs de cuina organitzat per la 
Cambra de Comerç de Palamós 

 

Impulsat per les Cambres de Comerç de Palamós i Sant Feliu de 
Guíxols en el marc de Programa de Garantia Juvenil de la 
Generalitat de Catalunya, el curs de 40 hores de durada i adreçat 
a 15 alumnes es va centrar aspectes com la neteja de les 
diferents àrees i estris de la cuina; manipulacions senzilles amb 
fruites i verdures, elaboració de plats poc complexos, transporta i 
emmagatzema les matèries primeres, ordenar la cuina o 
classifica i llença les deixalles 

 

Curs de cuina en el marc de 
Joves per la Ocupació del Consell 
Comarcal del Baix Empordà 
Curs de cuina adreçat a joves desocupats d’entre 16 i 25 any 
amb l’objectiu d’oferir una formació bàsica en aspectes 
relacionats amb la neteja, manipulació, preparacions senzilles i 
organització d’una cuina professional.  

Curs d’ajudant de peixateria a 
l’Espai del Peix 
L’Espai del Peix va ser escollit pel Consell Comarcal del Baix 
Empordà per dur a la pràctica un curs d’ajudant de peixateria 
organitzat amb col·laboració amb el SOC. En total, 16 alumnes 
van poder adquirir durant les 90 hores de curs els coneixements 
teòrics i tècnics relacionats amb la manipulació i venda del peix. 
L’equip del Museu de la Pesca i de l’Espai del Peix van elaborar el 
programa i van encarregar-se de la coordinació del curs. També 
va impartir el curs sobre l’ofici de peixater, una formació molt 
dirigida a la inserció laboral dels alumnes en l’àmbit de la 
comercialització i la restauració del peix. 
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Programa 
pedagògic 
Viu la Mar 
Programa que apropa als alumnes la diversitat patrimonial 
natural i cultural de la mar, tot utilitzant diverses metodologies 
(visites, tallers, itineraris) i matèries (ciències, socials, 
mediambientals)... 

 

El programa va néixer l’any 1997 com un programa específic per 
a centres educatius i nivells d’Infantil, Primària i Secundària. Al 
llarg dels anys ha anat adaptant el discurs 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 
32 activitats centrades en la descoberta i el coneixement del 
medi, dels sabers i les tradicions marineres, del patrimoni i de la 
cuina dels nostres pescadors.  

Enguany, el programa ‘Viu la Mar’, adreçat als nivells d’infantil, 
primària i secundària d’escoles de tota Catalunya ha atès 4.890 
alumnes, el que significa el increment del  46% respecte al any 
anterior. L’activitat més demanda un any més ha estat la visita 
guiada al Museu de la Pesca amb un taller posterior, sota el nom 
de ‘Temps de pesca’, amb més del 17% d’alumnes, seguida de 
l’activitat ‘Feinejant pel mar’. 

Evolució del número d’usuaris del programa pedagògic ‘Viu 
la Mar’ 2004-2015 

 

Distribució d’usuaris per activitats 

 

Nou audiovisual “Peixos de la 
Mediterrània” 
Una de les principals novetats del programa pedagògic del 
Museu de la Pesca ha estat l’organització de l’activitat “Peixos de 
la Mediterrània”, adreçada als nivells de P5 d’educació infantil i 
1r i 2n de primària. Aquesta proposta es basa en la projecció 
d’un nou audiovisual animat, creat específicament per a aquesta 
activitat amb la col·laboració de l’il·lustrador Magí Marcé, que a 
tall d’introducció presenta les característiques de les diferents 
espècies de peixos a partir dels seus hàbitats i comportaments. 
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Aquest material s’adreça directament a uns nivells educatius 
específics, tot transmetent una informació adaptada sobre 
biodiversitat i ictiologia, amb l’ànim de donar a conèixer els 
ecosistemes marins i la seva fragilitat. 

Ha estat dissenyat per l’equip tècnic del Museu de la Pesca en la 
cerca de l’excel·lència en l’oferta educativa, essent aquest un 
material específic d’aquest estil que s’ofereix actualment a la 
costa gironina. 

Fem Arrels 
Aquest programa és de caràcter gratuït i està adreçat únicament 
als centres escolars de Palamós. L’objectiu del mateix és apropar 
el patrimoni cultural i natural als alumnes d’educació 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.  

 

Són activitats creades específicament per aquest programa, i a 
més a més el Museu ofereix visites gratuïtes a les Barques del 
Peix i a l’exposició permanent. 

 

Propostes pedagògiques del programa ‘Fem Arrels’ 

Visita al Museu de la Pesca  (Educació infantil i 4rt de primària) 

Visita a Les Barques del Peix  (Educació infantil i 1er i 2n de 
primària) 

Pirates a Palamós! (Eduació primària 3er). Itinerari guiat pel nucli 
antic resseguint els passos de l’atac de l’estol turc de Barba-rossa 
el 1543. 

Platges de Llevant, camí de ronda (Educació primària, 5è).  
Itinerari guiat des del castell de St. Esteve, a la Fosca fins al 
poblat iber del paratge de Castell. 

Viure dintre muralles, barri vell  (Educació primària 6è). Itinerari 
guiat pel nucli antic per tal de conèixer el naixement de la vila de 
Palamós el 1279 i la seva evolució al llarg de la història. 

Viure a les Gavarres, la vall de Bell-lloc (Educació primària, 6è) 

Visita guiada a la Capella del Carme (Infantil i primària). 
Descoberta del paisatge i del patrimoni de Palamós amb 
l’audiovisual “Jo, el paisatge” 

Visita guiada al Castell de Sant Esteve (Primària i ESO). Visita al 
conjunt arquitectònic del Castell per conèixer els orígens de la 
vila de Palamós i la vida quotidiana en un castell de l’edat 
mitjana. 

Visita guiada al jaciment iber de Castell (Secundària). Visita al 
jaciment per entendre sobre el terreny la formació, l’urbanisme i 
la vida quotidiana dels habitants del poblat entre els segles VI aC 
i II dC. 

Els guiatges de les activitats són oferts pels tècnics del Museu de 
la Pesca conjuntament amb tècnics de l’Àrea de Medi Ambient 
de l’Ajuntament de Palamós. 

Enguany, han participat en el programa més de 927 nens i nenes 
de les escoles i instituts palamosins, un important increment 
respecte al 2014 de gairebé el 70%, i que ve a compensar amb 
escreix el retrocés que el programa va patir el 2014.  

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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Visites 
guiades, rutes i 
itineraris  
Embaca’t a bord del Rafael 
Durant el 2015 han participat en el programa “Embarca’t a 
Palamós a bord el Rafael 2.676 usuaris, el que representa un 
lleuger augment del 6% respecte a l’any 2014. Aquesta dada 
continua per sobre de la mitjana de la sèrie 2003-2015, que és 
de 2.420 usuaris. La taxa d’ocupació per sortida ha estat del 51%. 

 

L’activitat més demana d’aquest anys ha estat “Barba-roja”, 
seguida de prop per “Vela llatina”. L’agost continua essent el mes 
més important de l’activitat, tot concentrant el 62,8% de tots els 
usuaris embarcats. S’han realitzat el 50% de les sortides 
programades, amb una ocupació mitjana que s’ha mantingut en 
el 54%, igual que al 2013. 

 

 

Programes d’activitats 
experiencials al Museu de la 
Pesca 
El Museu de la Pesca posa en marxa cada any dos programes 
d’activitats, un entre la tardor i la primavera i una altre dirigit 
específicament a la temporada d’estiu, amb la voluntat de 
difondre i acostar a la societat, a través del patrimoni cultural, els 
trets singulars que defineixen la identitat marítima i pesquera de 
la nostra costa. Així, crea i desenvolupa activitats per a un públic 
relacionat amb el turisme cultural, grups organitzats, 
touroperadors generalistes, especialitzats en gastronomia, 
famílies...; activitats plantejades en català, castellà, anglès i 
francès, amb l’objectiu d’apropar el passat i el present marítim i 
pesquer de la Costa Brava, així com el patrimoni de l’entorn 
(cultural i natural). 

 

Aquesta voluntat es plasma en una conjunt d’activitats de 
descoberta i coneixement de la mà de guies experts, centrades 
en diferents elements rellevants del patrimoni marítim local en el 
marc d’un port pesquer viu i actiu. 

Enguany, el programa de tardor-primavera s’han organitzat les 
següents visites guiades i tallers 

Visites guiades a la subhasta del peix i al centre d’interpretació 
de la pesca 

• Tallers de cuina marinera 
• Show cookings de cuina marinera tradicional 
• Visita guiada al Castell de Sant Esteve de Mar 
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Al seu torn, l’1 de juliol es va posar en marxa el programa 
d'activitats d'estiu que organitza anualment el Museu de la 
Pesca. L'Espai del Peix, o el vaixell Rafael van tornar a ser 
escenaris privilegiats del conjunt d’activitats per conèixer el 
patrimoni cultural palamosí. 

Enguany es va centrar l’oferta d’activitats al voltant de dos eixos 
principals: el patrimoni local i la descoberta del món de la pesca. 

 

Descobrir el món de la Pesca 

• Visita guiada al Museu de la Pesca 
• Visita guiada a la Gamba de Palamós 
• Visita guiada a la subhasta del peix 
• Taller de cuina marinera tradicional 
• Taller de nusos mariners 
• Petits xefs a l’Espai del Peix 
• Show cooking de cuina marinera tradicional 
• La nits dels sentits a l’Espai del Peix 
• La cuina del peix a l’antiguitat 

Patrimoni local 

• El Palamós de Truman Capote 
• Visita a la Capella del Carme i al barri vell de Palamós 
• Visita al Castell de Sant Esteve de la Fosca 
• Visita al Poblat íber de Castell 
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Tallers de 
cuina i show 
cookings  
7a edició de ‘Cuines del Món’ 
 

 

Divendres 10 d’abril es va iniciar a l’Espai del Peix la setena edició 
de la Mostra de Cuines del Món, una proposta que utilitza els 
fogons com eina per a fomentar la interrelació entre les persones 
de diferents procedències. Enllaça aspectes culinaris, culturals i 
humans per aprendre com és la vida quotidiana d’aquestes 
persones, d’on provenen, com són socialment, culturalment i 
políticament els seus països d’origen i com s’integren a la vida 
social catalana i, a la vegada, coneixent la seva cultura i 
gastronomia. 

Així, Cuines del Món té per objectiu treballar en l’àmbit de la 
cohesió social a partir de la interrelació de diferents culturals tot 
emprant la cuina com element comú i eix vertebrador d’un 
discurs que posa en valor la riquesa i la diversitat. 

 

L’activitat està organitzada pel Servei de Ciutadania i Immigració, 
depenent de l’Àrea municipal d’Acció Social i Ciutadania de 
l'Ajuntament de Palamós, i compta amb el suport del 
Departament de Benestar Social i Família de la Direcció General 
per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya.  

Al llarg del cicle es van celebrar tres sessions, dedicades a 
Panamà, Marroc (amazigh) i Polònia, totes elles amb la 
participació de l’equip del Museu de la Pesca i l’Espai del Peix. 

Els tallers van ser oberts al públic i gratuïts. 

Petits Xefs. Tallers de cuina per a 
nens i nenes de 8 a 14 anys. 

 

Enguany s’han celebrat a l’equipament cultural dues noves 
edicions del taller de formació "Petits Xefs a l'Espai del Peix": una 
per Setmana Santa i l’altra a l’estiu, des del 13 de juliol fins a 
finals d’agost. L'objectiu de l’activitat, adreçada nens i nenes amb 
interès per la cuina i la gastronomia, és afavorir un acostament 
directe al meravellós món de la cuina de la mà del peix de la 
nostra costa d'una forma diferent, participativa i molt divertida. 

Els monitors-cuiners de l'Espai del Peix van fer gaudir els joves 
participants de la cuina marinera. Van aprendre a conèixer i fer 
servir els utensilis de cuina, a diferenciar les espècies, dominar les 
tècniques de cocció, manipular el peix, descobrir els secrets més 
ben guardats dels millors cuiners... I al final, s’ho emportaven a 
casa per dinar 
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Aquest taller té l’objectiu de familiaritzar els participants, joves 
entre 8 i 14 anys, amb els productes del mar a partir de receptes 
de peix desembarcat a Palamós i amb l'assessorament dels 
cuiners de l'Espai del Peix. D'aquesta manera pot ser més fàcil 
incorporar el peix a la seva alimentació diària i estimular que en 
el futur siguin uns consumidors sensibles, responsables i 
conscients que la cuina té una dimensió cultural. 

Show cookings amb el ‘ranxer’ de 
Badalona Ramon Costa 
Divendres 25 de setembre la sessió de show cookings va comptar 
amb la participació d’un personatge molt especial. Ramon Costa, 
pescador de Badalona i reconegut ranxer, va acompanyar la 
sessió de cuina en directe amb les seves explicacions de la cuina 
marinera de la costa catalana. 

 

Els assistents van tenir l’ocasió de compartir amb aquest 
pescador les sensacions que transmet una cuina del peix 
elaborada a bord de les barques, una cuina ràpida, saciant i 
gustosa sobre la qual Ramon Costa va explicar un munt 
d’anècdotes i secrets.  

D’aquesta manera els participants van poder gaudir amb la 
participació d’aquest ranxer del litoral del Maresme per 
comprovar la diversitat que la cuina marinera mostra al llarg del 
territori català, amb similituds i diferències singulars. 

Maridatge d’arqueologia i cuina 
ibèrica  
Dissabte 10 d’octubre, en el marc del Cap de Setmana Ibèric 
organitzat pel MAC-Ullastret, l’Espai del Peix fou escenari d’un 
maridatge d’arqueologia i cuina ibèrica, una activitat que 
enllaçava l’Espai del Peix  i la cuina amb les activitats que el 
Museu de la Pesca organitza per donar a conèixer el llegat 
històric del poble iber, especialment al jaciment arqueològic de 
Castell. 

 

L’especialista en pesca en època ibèrica Rosa Maria Playà va 
acompanyar la sessió de cuina de receptes d’època ibèrica amb 
les seves explicacions sobre el peix i la pesca de l’època a partir 
de les troballes dels jaciments litorals.  

L’activitat va servir per tastar sabors diferents dels actuals i per 
fer evident que, lluny dels que es creia fa pocs anys, els ibers van 
ser uns grans consumidors de productes del mar. 

Taller de maridatge de productes 
de bosc i mar 
Taller dedicat al maridatge a la cuina de productes de 
temporada: productes del bosc i productes de la mar. Amb el 
mestratge dels cuiners de l'equipament de l'Espai del Peix, l’11 de 
novembre vam aprendre a elaborar plats que barrejaven 
productes del mar i productes del bosc de temporada, 
concretament els bolets. En acabar el taller es van degustar i es 
valora els plats. 

Curs de cuina del peix de Nadal 

 

Aprofitant la proximitat de les festes de Nadal i amb la voluntat 
de difondre l’ús d’espècies poc conegudes i econòmiques en 
plats de festa, l’Espai del Peix va organitzar el 16 de desembre 
una activitat oberta i gratuïta per ensenyar l’elaboració de 
diferents receptes senzilles i gustoses amb peix de la llotja del 
port de Palamós. 
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Així, Ramon Boquera, pescador i cuiner de l’equipament, va 
proposar tres receptes: una crema de crustacis, una conserva 
casolana de peix blau amb vinagreta i una sarsuela de la Costa 
Brava. El públic assistent va seguir la sessió amb molt d’interès i 
va poder degustar finalment els plats cuinats per valorar-ne 
l’execució.  

Taller de cuina per a joves: de l’ou 
ferrat al suquet de peix. 
Taller dedicat a públic adolescent per per introduir-los, pas a pas, 
en el fantàstic món de la cuina. El seu objectiu, més enllà dels 
aprenentatges pràctics que poguessin adquirir els joves, era fer-
los veure que els coneixements i la cultura gastronòmica del 
nostre territori es poden aplicar fàcilment a allò quotidià. 

Així, de la mà dels cuiners de l’Espai del Peix que els acompanyar 
en tot moment, els participants van aprendre a cuinar diferents 

plats de forma ràpida, nutritiva i assequible: des del conegut ou 
ferrat fins al suquet de peix. 

Aquesta activitat es van emmarcat en el programa de Nadal de 
l’Ajuntament de Palamós. 
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Acció cultural 
  

La pescaturisme es consolida a 
Palamós 
En la seva segona edició, l’activitat Pescaturisme ha doblat els 
usuaris que va tenir l’any passat. Més de 80 persones han pujat 
aquest estiu a embarcacions pesqueres del port de Palamós per 
viure l’experiència d’una jornada de pesca professional. El grau 
de satisfacció dels participants ha estat molt alt, amb una 
puntuació de 4’8 sobre 5. Vuit barques, que representen diferents 
tipus d’arts de pesca, han participat en aquest projecte, impulsat 
per la Confraria de Pescadors i el Museu de la Pesca de Palamós. 

 

Els 81 participants d’enguany doblen amb escreix els 35 que hi 
va haver l'estiu passat. El perfil de pescaturista ha estat el d’una 
persona catalana d'entre 45 i 70 anys, preferentment home i 
amb residència a la demarcació de Barcelona. També hi ha hagut 
usuaris, però, d'altres comunitats de l'Estat i de països com 
França, Alemanya, Suïssa o Noruega. La principal motivació per 
fer el Pescaturisme ha estat l'interès per conèixer de més a prop 
l'ofici de pescador.  

Un total de sis embarcacions d'arrossegament del port de 
Palamós i dues d'arts menors han participat en aquesta segona 
edició del Pescaturisme. Han ofert l'opció de viure una jornada 
de pesca de la gamba, de pesca de l'escamarlà i el peix, o de 
pesca artesanal a prop de la costa, a un preu de 88 euros per a 
les barques d'arrossegament, i de 60 per a les artesanals. 

Des del 2014 el Museu de la Pesca és un centre acreditat de 
Pescaturisme, que coordina l’oferta, assessora les empreses 
pesqueres, promociona l’activitat, dóna informació i gestiona les 
reserves. 

Portes obertes al Museu de la 
Pesca 
El Museu de la Pesca ha mantingut durant el 2015 el dia de 
portes obertes durant els primers diumenges de cada mes. Així, 
els visitants han pogut aprofitar aquests dies d’entrada gratuïta 
per conèixer un museu únic a la Mediterrània en la seva 
especialitat, endinsar-se en el món de la pesca i descobrir la seva 
història, els seus valors, els seus protagonistes i tot el seu 
patrimoni natural, social i cultural. 

Visita de mestres de primària per 
conèixer el programa pedagògic 
 Una vintena de mestres de primària van visitar el Museu de la 
Pesca per conèixer de primera mà el seu programa pedagògic. 
Impulsada pel Centre de Recursos Pedagògics, aquesta visita va 
servir per posar en contacte els mestres que programen les 
sortides amb els responsables del museu per intercanviar 
opinions a l’entorn de les característiques de l’oferta del propi 
museu, així com les dificultats i reptes que tenen les escoles per 
sortir amb els alumnes. 

 

Els mestres van poder recórrer acompanyats dels responsables 
del museu els diferents equipaments per conèixer l’abast de 
matèries i àmbits que abraça el programa “Viu la Mar” del Museu 
de la Pesca 

Palamós i el Museu de la Pesca, 
centres d’interès per als alumnes 
universitaris. 
Diversos grups d’estudiants universitaris van visitar al llarg de 
l’any el port pesquer de Palamós i el projecte cultural del Museu 
de la Pesca. Les visites, en general, s’interessen per l’aplicació del 



50 

patrimoni marítim en el disseny d’una oferta cultural atractiva 
que posa en valor els elements singulars del municipi. 

En diferents moments de l’any van visitar Palamós els alumnes 
de grau d’Antropologia Social i Cultura de la Universitat 
Autònoma de Barcelona; els alumnes del grau d’Història de la 
Facultat de Lletres de la Universitat de Girona, i els alumnes del 
Màster en Direcció i Planificació del Turisme que també 
organitza la Universitat de Girona. 

 

Les visites van recórrer els diferents equipaments que gestiona la 
fundació (museu, barques del peix, Documare i Espai del Peix), i 
van poder escoltar les funcions i objectius de cada un per part 
dels tècnic de l’equip. Amb aquestes visites els alumnes 
s’emporten una experiència palpable d’un model d’èxit en el 
marc de la difusió del patrimoni i el turisme cultural a la Costa 
Brava. 

 

Palamós clou el congrés científic 
GAP2  
110 científics d’arreu del món van visitar Palamós el passat 26 
de febrer en una activitat inclosa dins el simposi internacional 
GAP2, que es va realitzar a Barcelona per debatre sobre la relació 
entre investigació científica, gestió pesquera i pescadors. 

 

Un dels estudis de cas inclosos al “Gap 2” era la gestió de la 
pesquera de gamba vermella que es desenvolupa a Palamós. Per 
això els investigadors varen poder conèixer de primera mà la vila, 
el seu port i el paper de la confraria en relació a la gamba i al pla 
de gestió. 

Al llarg de la jornada, els participants van visitar el Museu de la 
Pesca, el port pesquer, la llotja i finalitzant a l’Espai del Peix on 
van ser rebuts per l’alcaldessa de Palamós i el Patró Major de la 
Confraria de Pescadors local. Els participants van tenir 
l’oportunitat de poder dialogar amb pescadors palamosins 
coneixent en primera persona i al detall, aquesta pesca a 
Palamós. L’estada a la vila va finalitzar amb un sopar que els 
científics varen realitzar a un restaurant del municipi. 

Participació en la neteja del fons 
marí del port de Palamós 

 

Mig centenar de persones de centres de busseig, entitats, 
organismes i particulars van participar el 7 de novembre en les 
tasques de neteja del fons marí que s'ha fet a la dàrsena 
pesquera del port de Palamós. En menys de dues hores es van 
extreure 2,3 tones de deixalles entre vidres, plàstics, ferralla, 
fustes, pneumàtics de vehicles o cordes però també altres residus 
singulars com una petita bàscula o un wàter.  

L'activitat, promoguda per Ports de la Generalitat, va comptar 
amb el suport de l'Ajuntament de Palamós, la Confraria de 
Pescadors i el Museu de la Pesca, amb la col·laboració dels Amics 
del Museu de la Pesca. 
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L'objectiu de l’activitat, que es va allargar durant tot el matí, va 
ser conscienciar en la protecció del medi ambient marítim i en el 
bon ús de les instal·lacions portuàries. 

Celebrem el centenari del ‘Rafael’ 

 

Diversos vaixells van commemorar el 12 d’octubre a la badia de 
Palamós el primer segle de vida del Rafael, un vaixell pesquer del 
1915 que actualment divulga el litoral palamosí. Fa divuit anys 
que el Rafael navega pel litoral de Palamós i l'Empordà, realitzant 
recorreguts, principalment durant la temporada d'estiu, que 
permeten descobrir el paisatge d'aquesta costa en una proposta 
organitzada amb col·laboració del Museu de la Pesca i que 
durant l'any també es complementen amb la realització de 
diversos cursos d'iniciació a la vela llatina. 

L'acte central va convidar els vaixells a apropar-se al port 
palamosí i a encerclar el Rafael. Aquesta activitat nàutica 
multitudinària va començar al migdia i el púbic va poder 
presenciar-ho des del moll de Ponent o la platja Gran. 

El Museu de la Pesca dóna suport 
a la campanya contra el SIDA 
Fins al 31 d’octubre, el Museu de la Pesca de Palamós va acollir 
l’exposició Lluita contra la Sida, una mostra divulgativa 
promoguda per Focus Engelhorn sobre aquesta malaltia que ha 
recorregut diferents ports catalans. L’exposició va estar precedida 
per la primera edició de la Nit Solidària Costa Brava dedicada a la 
recerca de la Sida, amb la presència de Santi Vila, conseller de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya; Lluís Puig, 
alcalde de Palamós; Miquel Martí, director del Museu de la Pesca 
i Ricard Planas, director de bonart  

Actes en honor de la Mare de Déu 
del Carme 
L’estreta relació del Museu de la Pesca el sector pesquer local el 
va dur a col·laborar estretament, un any més, en la celebració de 
la festivitat de la Mare de Déu del Carme, la patrona dels 
pescadors locals. El 19 de juliol es va celebrar la tradicional 
processó que, amb l'acompanyament dels geganters i grallers de 
Palamós i la cobla Baix Empordà, va conduir la imatge de la 

Verge – exposada al Museu - fins al port pesquer de Palamós. 
Allà, va ser instal·lada a bord de l'embarcació d’encerclament 
Colorao III, va encapçalar la processó marítima de la flota 
pesquera palamosina. 

III edició de la Subhasta Cantada 
El 17 de juliol el Museu de la Pesca, amb la col·laboració de la 
Confraria de Pescadors de Palamós, va organitzar la 3a edició de 
la Mostra de Subhasta Cantada del Peix. L’objectiu, com les 
anteriors edicions, va ser el de rememorar la manera tradicional 
de vendre a veu el peix, usada pels pescadors catalans abans que 
la informàtica automatitzés tot el procés a la dècada de 1990.  

 

 La mostra va comptar amb la participació d’Albert Ros, pescador 
i antic subhastador de la llotja de Blanes, de Joan Fontanet, 
empresari conserver i antic subhastador a Palamós, i del 
col·lectiu de peixaters i peixateres locals. L’activitat es va dur a 
terme en un ambient agradable i festiu en el marc de la 
celebració de la festivitat de la Mare de Déu del Carme. Aquesta 
acció de difusió i divulgació de les formes tradicionals de la 
venda del peix és un dels actes programats a Palamós dins del 
cicle Cultura Viva impulsat per la Direcció General de Cultura 
Popular, Associacionisme i Acció Culturals. 

XVII edició de la Primera Nit 
d'Estiu amb les havaneres de 
Port-Bo   
A les portes de la Festa Major de Palamós el Museu de la Pesca i 
l'Ajuntament de Palamós va organitzar el diumenge 21 de juny  
la 17a edició de la Primera Nit d'Estiu, amb la qual s’inaugurava 
la temporada d'estiu i s'encetava el programa d'activitats 
específic del Museu de la Pesca i l'Espai del Peix per aquests 
propers mesos. 

El grup Port-Bo va oferir la tradicional cantada d'havaneres 
davant de les Barques del Peix, amenitzada amb un cremat ofert 
per l'Associació Front al Mar i amb la col·laboració dels 
Voluntaris Culturals del Museu de la Pesca. Més d’un miler de 
persones es van acostar al moll pesquer per gaudir de la vetllada 
i celebrar plegats aquest esdeveniment.  
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El Museu de la Pesca, guardonat 
amb el premi Francesc Roig 
Toqués 2015  
El passat 18 de juny Miquel Martí, director del Museu de la 
Pesca, va rebre de mans l’alcaldessa de Vilanova i la Geltrú Neus 
Lloveras el guardó Francesc Roig Toqués en reconeixement al 
treball de conservació, investigació i difusió de l'activitat 
pesquera i marítima del litoral català, així com la qualitat de la 
seva exposició permanent, que presenta de manera monogràfica 
el passat, present i futur de la pesca i dels pescadors; una 
temàtica que, en resum, el fan únic a Catalunya i a la 
Mediterrània. 

 

Aquest guardó, que arribava a la seva 6a edició, té com a 
objectiu el reconeixement a la dedicació d'un projecte o 
trajectòria de tipus cívic, cultural o científic de l'entorn del 
mediterrani, que hagi contribuït al coneixement i divulgació 
d'aspectes relatius al mar. 

Els Amics del Museu de la Pesca 
homenatgen a Roger Marcet, 
director del Museu Marítim de 
Barcelona 
 

 

Divendres 12 de juny l’associació Amics del Museu de la Pesca va 
celebrar el tradicional showcooking de cuina marinera a l’Espai 
del Peix com a cloenda del cicle de Converses de Taverna, en el 
marc del qual s'atorga la distinció a una persona, entitat o 

col·lectiu en reconeixement a la seva tasca en la defensa i difusió 
del patrimoni marítim. 

Enguany, aquesta distinció van ser atorgada a Roger Marcet, 
director general del Consorci de les Drassanes Reials i Museu 
Marítim de Barcelona, per la dedicació i el compromís personal 
amb la cultura i els museus marítims del país, el que ha permès 
que el Museu Marítim de Barcelona esdevingui, més enllà de les 
seves funcions i àmbits, tot un referent i estímul per a la resta de 
museus; un compromís del qual s’ha beneficiat no només el 
Museu de la Pesca com a institució cultural, sinó Palamós com a 
ciutat. A l’acte, els Amics del Museu de la Pesca van fer un breu 
repàs a la llarga fructífera relació que han mantingut ambdues 
institucions i que justifiquen, en resum, aquest merescut 
homenatge. 

Programa de voluntariat cultural 
per a la tercera edat al Museu de 
la Pesca 
El projecte de voluntariat cultural és una iniciativa que vol crear 
un espai dins el Museu de la Pesca per donar pas a l’acció a totes 
aquelles persones solidàries, amb compromís i amb ganes de 
millora de la qualitat de vida i de satisfacció personal i col·lectiva. 
Així, posa en valor els homes i les dones que havent treballat de 
valent durant quaranta, cinquanta o més anys, estan en bones 
facultats i disposició per seguir essent presents en la dinàmica 
social. Són dipositaris d’un bagatge intel·lectual, d’una 
experiència i d’unes motivacions que, lluny de veure’ls sota 
l’etiqueta de la vellesa depenent, ens aporten un valor afegit en 
la creació i desenvolupament de les activitats que es poden dur a 
terme en el sí de la comunitat.  

 

El programa de voluntariat per a la tercera edat fomenta la 
participació d’aquest segment de persones, compromeses amb el 
seu entorn, motivades per aportar el seu coneixement i les seves 
habilitats en projectes compartits.  

Enguany, tres voluntaris han treballat de valent en diferents 
projectes de documentació i de suports a les tasques de recepció 
i atenció al públic, així com en els diferents events organitzats al 
llarg de l’any al port de Palamós. La documentació del fons 
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d’imatges, la participació en visites guiades, el suport al públic a 
l’exposició permanent, la col·laboració en l’organització de 
diferents activitats, reportatges fotogràfics, muntatge de 
xerrades i conferències... són només alguns dels aspectes en què 
han participat aquests voluntaris, tot fent una aportació molt 
rellevant al desenvolupament social del Museu de la Pesca. 
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Fires, festivals 
i campanyes  
Palamós Terra de Mar 2015 
El bon temps del cap de setmana del 9 i 10 de maig va afavorir 
que l’edició 2015 del festival ‘Palamós, Terra de Mar’ fos un any 
més un èxit de públic i de participació. Més de 15 mil persones 
van passar entre dissabte i diumenge pel moll del port de 
Palamós per gaudir de les més de 35 activitats que s’hi havien 
organitzat, adreçades a tot tipus de públic i amb el patrimoni 
marítim com a eix vertebrador i agent de promoció del municipi.  

 

El fil conductor d’aquesta novena edició del ‘Palamós, terra de 
mar’ va ser el món de la navegació a vela, una elecció motivada 
per un doble aniversari: d'una banda, els 40 anys de la regata 
internacional de vela Christmas Race; i de l'altra, el centenari de 
la barca de vela llatina 'Rafael'. Per això la vela va tenir un 
protagonisme destacat en el gruix de les propostes lúdiques i 
culturals 

Els visitants i participants van tenir la possibilitat de visitar 
vaixells com el pailebot Santa Eulàlia o les goletes Far Barcelona i 
Corsari Negre, tres dels velers més grans de Catalunya. També es 

podien visitar les barques que participen en l'activitat del 
Pescaturisme i el vaixell Salvamar Sírius de Salvament Marítim. 
La mainada va gaudir de valent amb les diverses activitats que es 
van organitzar, com l’espectacular Accrovoile. També va ser 
destacada la conferència sobre la Barcelona World Race que va 
fer dissabte al Museu de la Pesca el regatista Dídac Costa.  

 

El festival va demostrar un cop més que el patrimoni marítim és 
un pol d'atracció molt important en aquest període de l’any. 

2ª Fira de la Gamba de Palamós 
La 2a edició de la Fira de la Gamba de Palamós, celebrada el 13 
de juny va tornar a repetir l’èxit de l’any anterior, tant pel públic 
assistent com per la quantitat i qualitat del producte servit. 
Durant tota la jornada, centenars de persones van omplir l'espai 
de l'esplanada de la llotja, on es va celebrar aquesta fira. 

 

En un sol dia, de les onze del matí a les nou del vespre, es van 
servir 7.500 tastets oferts pels restaurants i les tavernes 
participants. En paral·lel, els pescadors de la vila van cuinar 80 
quilos  de gamba fresca a la planxa, mentre que els peixaters en 
van vendre més de 100 quilos.   

Aquesta fira està adreçada principalment a un públic familiar 
que ha sentit a parlar de les excel·lències de la gamba de 
Palamós i s’interessa per conèixer més a fons aquest producte de 
prestigi internacional. La fira, a més, compta amb la col·laboració 
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dels agents econòmics lligats al producte des de totes les seves 
perspectives, des de la productora a la comercial i restauradora. 

 

Cal destacar les activitats de caire cultural que paral·lelament es 
van desenvolupar al llarg de tota la jornada, dirigides a donar a 
conèixer i posar en valor a través de noves experiències diferents 
aspectes vinculats a la gamba. Durant tot el dissabte es van fer 
visites guiades a bord de barques de pesca d’arrossegament; 
paral·lelament, l’Espai del Peix va oferir tallers de cuina marinera 
tradicional amb productes del port de Palamós, amb l’objectiu de 
donar visibilitat a espècies menús conegudes però de gran 
qualitat i potencial gastronòmic. 

 

Per als organitzadors, les xifres superen les de l'any passat i 
consoliden l'activitat de cara a les noves edicions.  L'acte 
d'atorgament del guardó Ambaixador de la Gamba de Palamós, 
al reconegut xef català i estrella Michelin, Nandu Jubany, per la 
seva tasca en la difusió i promoció de les qualitats 
gastronòmiques d'aquest producte també es va valorar de forma 
molt positiva, atès que consolida una figura de reconegut 
prestigi associada al producte. També es va valorar molt 
positivament el suport de la Diputació de Girona a l’activitat. 

La implicació del sector restaurador i comercial de la vila va 
permetre estendre l’afluència de públic a tot el municipi. Tant la 
Cambra de Comerç com les associacions professionals 
vinculades al comerç i la restauració van fer una valoració molt 

favorable sobre la fira i la seva organització, i van mostrar la 
voluntat de continuar col·laborant en els propers anys.  

Tot els esforços de la comunitat pesquera i l’Ajuntament de 
Palamós en l’elaboració i l’aplicació d’un Pla de Gestió de la 
Gamba de Palamós i la consolidació d’una Marca de Garantia per 
a la distinció del producte i la certificació de la seva qualitat 
comencen a donar els seus fruits. L’organització espera que en 
edicions posteriors de la Fira els seus resultats podran continuar 
essent reconeguts pels assistent.  

Es treballa doncs en l’objectiu de mantenir la fira com un 
referent per a la difusió d’aquest producte reconegut 
internacionalment i una plataforma per a la promoció dels 
establiments que aposten per la Marca de Garantia Gamba de 
Palamós. 

Palamós Gastronòmic 
L'Espai del Peix va ser novament un dels espais protagonistes de 
la quarta edició de les jornades “Palamós gastronòmic”, una 
iniciativa impulsada per l’Ajuntament de Palamós per conèixer i 
aprofundir en la gastronomia de la vila des de tots els seus 
àmbits. Enguany les activitats es van concentrar al mes 
d'octubre, principalment els caps de setmana. 

 

L'Espai del Peix va acollir un ampli ventall d'activitats, tallers de 
cuina, degustacions, maridatges i classes magistrals. Entre les 
novetats d’aquesta quarta edició va destacar la master class de 
cuina de Quim Casellas, Estrella Michelin i actual xef dels 
restaurants Casamar de Llafranc, i La Malcontenta, a Palamós. 
També els restauradors i pastissers de la vila van desplegar tot el 
seu coneixement i habilitat en diferents sessions de demostració 
de cuina i pastisseria. 

D'aquesta manera el peix fresc de Palamós va vertebrar una part 
important de l'oferta gastronòmica d'aquestes jornades. Els 19 
restaurants de la vila van servir un menú especial “Palamós 
Gastronòmic” amb plats de peix de temporada, combinats amb 
les millors propostes culinàries i maridats amb la cervesa Estrella 
Damm Inedit.  
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Durant l'obertura de les jornades l'1 d'octubre es va retre 
homenatge a la persona de Fermín Navarro, propietari del 
restaurant La Galera (Medalla del Turisme de Catalunya) i 
col·laborador de l'Espai del Peix, que va morir el passat 20 
d’agost.   
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Patrimoni local  
Inauguració de la Capella del 
Carme. Espai d’Art i Patrimoni 
Dissabte 28 de març es va obrir a Palamós una nova porta al 
patrimoni local i a la creació artística. L’Alcaldessa de Palamós va 
inaugurar el nou espai de la Capella del Carme, un edifici del 
segle XVIII que havia estat la capella de l’Hospital dels Pobres, 
impulsat per mossèn Miquel Costa i, per tant, precursor de 
l’actual Hospital Comarcal de Palamós.  

 

Aquest equipament s’ha reconvertit en el nou Centre 
d’Interpretació del Patrimoni i seu de l’Espai d’Art Ezequiel 
Torroella. La primera funció es deriva de la necessitat de disposar 
d’un equipament que contribueixi al major coneixement, 
valoració i difusió del patrimoni, cultural i natural, de la vila de 
Palamós. Aquest paper l’agafa d’acord amb el Pla director del 
patrimoni aprovat per l’Ajuntament palamosí i amb l’objectiu 
també de complementar l’oferta temàtica del Museu de la Pesca.  

 

Aquesta dimensió de l'equipament conviu amb el de l’Espai d’Art 
Ezequiel Torroella, compromís adquirit per l’Ajuntament per tal 

de contribuir al foment de les arts plàstiques i al reconeixement 
del pintor palamosí Ezequiel Torroella gràcies al llegat que va fer 
la seva esposa Maria Forné Carreras destinat a aquesta finalitat. 
S’ha recuperat un edifici per a un ús cultural.  

Gràcies a aquesta intervenció es dota la vila d’un equipament 
que ha d’esdevenir una autèntica porta d’entrada al patrimoni 
local amb una oferta que posi en relleu la nostra història i el 
nostre paisatge. S’hi desenvolupa un projecte per permetre el 
foment de l’art en totes les seves manifestacions, per voluntat 
expressa de la família Torroella-Forné. I hi podran tenir lloc actes 
que ajudaran a complementar i intensificar aquestes activitats 
principals que relacionem amb l’art i el patrimoni.  

La Capella del Carme, doncs, ha estat concebuda com una caixa 
per a la memòria de la comunitat i una plataforma per a la 
reflexió i la creació artística. 

Inauguració de les obres de 
consolidació del Castell de Sant 
Esteve de Mar 
Diumenge 29 es van inaugurar oficialment les obres de 
consolidació del castell de Sant Esteve de Mar, situat a l’extrem 
de la platja de la Fosca. Aquesta intervenció, iniciada el 2009 en 
el marc del programa Romànic Obert  impulsat per l’Obra Social 
de La Caixa, va permetre en una primera fase netejar i desbrossar 
l’entorn del castell i fer-ne el seguiment arqueològic. Aquest 
2015 es van acabar les obres de consolidació de les estructures 
existents i d’arranjament de l’entorn. El cost total del projecte va 
ser de 130.000€, import aportat íntegrament per l’Obra Social La 
Caixa. 

El castell va ser construït damunt de restes romanes i 
segurament aquestes damunt d’antics assentaments ibèrics. La 
primera referència escrita és de 1272, sobre el delme que 
cobrava dels pescadors de la Fosca. Els orígens de la vila de 
Palamós se situen precisament en la compra d’aquest castell i les 
seves terres per part de Pere II El Gran l’any 1277 amb l’objectiu 
de situar-hi un port per a les seves naus. L’any 1279 s’afavorí el 
poblament de l’indret amb la concessió d’un carta de privilegis 
als seus pobladors. 

Al llarg de la història l’immoble va tenir diferents usos. L’estat de 
degradació que patia va fer necessàries actuacions per a la seva 
restauració, fet que es va fer possible l’any 2012, una vegada 
aquest immoble va passar a ser de propietat municipal. 

Visites guiades 
Des de la seva inauguració, les visites programades i coordinades 
des del Museu de la Pesca i amb caràcter gratuït, van tenir una 
molt bona acceptació per part del públic visitant, que havia molt 
expectant per l'obertura d'aquest nou equipament a la 
ciutadania. Els usuaris, acompanyats d'un guia, han gaudit de les 
explicacions històriques tot visitant les diferents estances del 
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complex fortificat, ara molt desdibuixat per els usos agraris de la 
masia que hi havia dins del recinte.  

A més a més, els escolars de Palamós i dins del programa 
pedagògic Fem Arrels, han pogut gaudir al llarg de tot l’any de la 
visita al castell i la seva història. 

 

Restauració de l’obra de Vidal 
Palmada 
Durant els mesos de gener i febrer es va dur a terme la 
restauració d’una pintura sobre tela del fons del Museu. Es tracta 
d’una marina del pintor palamosí Francesc Vidal Palmada, amb 
número d’inventari 03148. Aquesta peça, un oli sobre tela de 70 
x 103 cm i realitzada a mitjan anys 50 del segle XX, presentava 
diversos desperfectes que motivaven el tractament: infecció al 
bastidor per insectes xilòfags (que s’alimenten de fusta, com els 
corcs), que havien arribat a provocar orificis visibles a la pintura; 
vores de la tela massa curtes, provo cant tensions i 
deformacions; estrips; claus oxidats; esquerdes i pèrdues de capa 
pictòrica. El procés de restauració va suposar retirar el bastidor 
vell, i la neteja i aplanat de les bandes per preparar-les per al seu 
reentelat. Amb les bandes reforçades, es van poder col·locar i 
fixar la pintura al nou bastidor. Tot seguit es van reintegrar les 
llacunes amb estuc, i una vegada anivellades, es van retocar amb 
pigments en pols i vernís de retoc. 

 

Col·locació de l’escultura de la 
Mare de Déu de Gràcia  
Aquesta escultura en pedra d’estil barroc ocupava originalment 
la fornícula de la portalada del Convent dels Agustins. L’any 
1982 es va col·locar a la façana sud de l’església de Santa Maria 
del Mar d’on es va retirar el novembre de 2012, atès que 
presentava esquerdes tan greus que  havien provocat una 
pèrdua de suport important a la seva base amb perill real per als 
vianants. 

 

Es va dur a terme un procés de restauració, amb la col·laboració 
dels Servei de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat, que 
va constar de dues fases, una primera intervenció sobre la 
imatge que comportà el transport, l’estudi, la neteja i 
consolidació dels fragments, i una segona fase de restauració 
plena que va suposar la consolidació, la reintegració de les 
llacunes, tot mantenint la seva volumetria, amb materials 
adequats, i el seu trasllat i col·locació a la seva nova ubicació, la 
Capella del Carme, per tal de garantir al màxim la seva 
conservació.  
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Convenis 
signats 
Conveni per a la ratificació del programa d’activitats 2015 de la 
Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana. Desembre 2015 

Conveni de col·laboració entre la Fundació Promediterrània i la 
Universitat de Girona per a l’acolliment en pràctiques 
acadèmiques d’estudiants de grau. Maig 2015 

Conveni entre la Fundació Promediterrània i Tela Marinera SC 
per a la col·laboració en la difusió i suport al programa de 
turisme cultural “Embarca’t a Palamós a bord del Rafael”. Juny 
2015 

Conveni marc entre la Fundació Promediterrània i la Confraria de 
Pescadors de Palamós per a desenvolupar l’activitat de la  
Pescaturisme. Juliol 2015 

Conveni de col·laboració entre el Patronat de Turisme Costa 
Brava Girona i la Fundació Promediterrània per a integrar-se en 
Convention Bureau 

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. Setembre 2015. 

Adhesió de la Fundació Promediterrània al Club de Màrqueting 
de Cultura i Identitat del Patronat de Turisme Costa Brava 
Girona. Octubre 2014 

Adhesió a la Xarxa de Museus de les Comarques de Girona. 
Novembre 2015 
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Balanç  econòmic 2015 
 

Ingressos 
Comptes Concepte 2015 % 

        

700 Vendes entrades 35.749 7,81 

700 Vendes articles 38.491 8,41 

705 Activitats 59.856 13,07 

705 Tallers Espai Peix 57.162 12,49 

705 Cursos i activitats pedagògiques 32.599 7,12 

        

  Ingressos propis 223.857 48,90 

        

721 Subvencions Ajuntament 160.000 34,95 

723 Convenis/Patrocinadors 17.820 3,89 

724 Subvencions of. Activitats 56.121 12,26 

769 Altres ingressos financers 0 0,00 

778 Ingressos excepcionals 0 0,00 

        

  Total ingressos  457.798€ 100 
 

Distribució de l’origen dels ingressos 

 

48,90 

34,95 

3,89 
12,26 

Ingressos propis Subvencions Ajuntament

Convenis/Patrocinadors Subvencions oficials per activitats
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Despeses 
640 Sous i salaris 132.257 29,16 

642 Seguretat Social 41.648 9,18 

600 Compres 50.490 11,13 

629 Assessoraments cuina 41.677 9,19 

629 Festivals i fires 34.882 7,69 

629 Altres serveis 44.685 9,85 

607 Convenis xarxes museus 650 0,14 

610 Variació d'existències 0 0,00 

621 Lloguer Espai del Peix 12.274 2,71 

622 Reparacions i conservació 40.808 9,00 

623 Serveis professionals independents 6.777 1,49 

625 Assegurances 3.402 0,75 

627 Publicitat 10.551 2,33 

628 Subministraments 32.765 7,22 

669 Despeses bancàries 697 0,15 

        

 Total despeses 453.563€ 100 
 

Resultat 
Resultat brut exercici 4.235   
Imputació subvenció de capital    
Amortitzacions 4.643   

Resultat net exercici -408   
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