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FUNDACIÓ PROMEDITERRÀNIA 
 

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

El patronat és l’òrgan de govern, representació i 
administració de la Fundació Promediterrània. Està format 
per 15 membres. 

Les responsabilitats essencials del patronat són: orientar i 
impulsar objectius estratègics de la Fundació, garantir la 
transparència i eficiència de la seva gestió, aprovar els plans 
de treball i traslladar a la societat la importància de la seva 
missió. 

 

 

 

 

President 

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

Patrons 

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

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

Sr. Emili Colls Fontanet. 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. Consellera del Consell Comarcal 
del Baix Empordà. 

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

Sr. Antoni Albalat Martínez. Patró Major de la Confraria de 
Pescadors de Palamós. 

Sr. Joan Pere Gómez Comes. Gerent de Ports de la 
Generalitat. 

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

Sr. Roser Güell Gou. Representant de la Federació 
Nacional Catalana de Confraries de Pescadors.  

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

Sr. Josep Pujolràs Nonell. Representant de Roca Junyent 
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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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EQUIPAMENTS I SERVEIS 
 

 

MUSEU DE LA PESCA 
Exposició permanent que proposa un recorregut al passat, el present i el futur de la 
pesca marítima amb la voluntat de conscienciar el visitant sobre el valor de la pesca i 
generar reflexió i debat sobre els seus reptes del sector. 
 

 

ESPAI DEL PEIX 
Equipament cultural que contribueix al coneixement dels productes pesquers i a la 
sostenibilitat de la indústria, tot reivindicant i fent pedagogia d'aquelles espècies poc 
cotitzades, però amb un alt valor culinari i gastronòmic, amb el compromís de 
fomentar-ne el consum responsable. 
 

 

LES BARQUES DEL PEIX 
Extensió surant del Museu de la Pesca formada per dues embarcacions tradicionals, 
amb la finalitat d’afavorir la seva preservació i divulgar els coneixements i pràctiques 
associades a l’ofici de pescador. 
 

 

CÀTEDRA D’ESTUDIS MARÍTIMS 
Instància universitària de la Universitat de Girona que funciona com a plataforma 
d'estudi, projecció exterior i divulgació de l'activitat marítima i pesquera del litoral gironí, 
i de la seva riquesa patrimonial, social, econòmica i cultural.. 
 

 

DOCUMARE: CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DE LA PESCA I EL MAR 
Servei de referència bibliogràfic i documental que busca, recopila, gestiona i difon 
informació i documentació rellevant i de qualitat relacionada amb el fet marítim i 
pesquer, amb l'objectiu de construir coneixement, valoritzar i sensibilitzar la societat 
vers l'activitat, la cultura i el patrimoni marítim. 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

11 

 

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. Cap de l’àrea de públics del 
Museu de la Pesca 

 

NÚRIA TENO 

Conservadora i restauradora. Cap 
de l’àrea de col·leccions del Museu 
de la Pesca 

 

ALFONS GARRIDO 

Documentalista del centre de 
documentació. Comunicació digital. 
Recerca.  

 

RAÜL MATA 

Tècnic del patrimoni flotant. 
Coordinació de manteniment 
d’equipaments 

 

RAMON COMES 

Auxiliar administratiu i comptable 

XAVIER MARTÍNEZ 

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

 

M. ÀNGELS SOLÉ 

Recepcionista. Servei d’Atenció al 
Visitant 

 

OLGA MIÀS 

Recepcionista. Servei d’Atenció al 
Visitant 

 

MERYEM AMINE  

Recepcionista. Servei d’Atenció al 
Visitant 

 

MARC FERRIOL 

Projecte MasterPeix 

 

MARTA FORTUNY  

Projecte MasterPeix 

 

 

 

Amb la col·laboració de 

RAMON BOQUERA 

Cuiner col·laborador de l’Espai del 
Peix. Guia cultural. 

JOAN CUADRAT 

Xef assessor de l’Espai del Peix. 
Guia cultural 

 

ORIOL BLANES 

Cuiner col·laborador de l’Espai del 
Peix. 
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PRESENTACIÓ 2018 

  
Aquest document recull les accions que el Museu i els seus 
projectes connexos han desenvolupat fins a la data, en el 
marc del tema central “Palamós Peix”. 

Esperem que aquest document sigui útil per fer la valoració 
de l’acció museològica que el Museu de la Pesca ha dut a 
terme enguany, un projecte que amb el títol “Palamós Peix”, 
ha tingut per objectiu fomentar els trets culturals i 
patrimonials de Palamós i el seu territori pròxim lligats a la 
pesca, al peix i a la seva cuina des de la seva dimensió 
patrimonial. 

El conjunt d’accions que aquí es descriuen responen en 
bona part al fil conductor plantejat, com és el de transmetre 
als visitants i usuaris del Museu de la Pesca els valors lligats 
als sabers, als coneixements, al paisatge, al territori i a la 
cultura marítima. La dimensió cultural del peix dóna un valor 
afegit al producte, un plus que enllaça amb les dinàmiques 
del desenvolupament sostenible del territori d’influència des 
d’una perspectiva econòmica, social i mediambiental. 

Davant del període de regressió que travessa la pesca, el 
Museu, al costat de la Confraria de Pescadors de Palamós i 
l’Ajuntament de Palamós treballa per reconvertir l’activitat, la 
infraestructura i el mateix producte pesquer a través del 

desenvolupament d’una nova dimensió de major valor 
afegit: la cultura del peix. 

És per això que, el Museu, el Pescaturisme, l’Espai del Peix, 
les barques, les activitats adreçades als públics en forma de 
visites, tallers, exposicions, sessions, xerrades, etc., es 
posen de relleu com a testimonis d’una tradició que identifica 
el territori, dóna orgull de pertinença a la comunitat i 
esdevenen recursos prioritaris per a un turisme sostenible 
en un entorn com el nostre. 

Treball orientat, gestió sostenible, respecte a la gent, recerca 
de la implicació del col·lectiu, satisfacció dels usuaris, tot per 
garantir la pervivència futura d’aquesta activitat, causa última 
de la nostra feina. 

La memòria que presentem recull aquestes accions i moltes 
altres que fan del Museu de la Pesca un museu pròxim i per 
la gent d’ara, sensible a les necessitats del territori i 
compromès amb la sostenibilitat de la Mediterrània com a 
espai cultural i natural valuós. 
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PRINCIPALS DADES 2018 

 
 

 
 

 

337 
dies d’obertura a 

l’any del Museu 

de la Pesca 3.157 
hores d’obertura a l’any 

del Museu dela Pesca 

10.725 
Usos de públic 

escolar l’any 

1.005 
sessions en 68 

activitats 

pròpies 4 
Exposicions 

temporals 

8.937 
Usos a l’Espai 

del Peix 

68 
nous objectes, 

documents i 

fotografies 

247.406 € 
d’ingressos propis (44,92% 

dels ingressos totals) 

41.565 
Visitants al Museu 

de la Pesca 

23.728 
usuaris per 

activitats 

pròpies 

8.254 
objectes i 

espècimens 

inventariats 

6.845 
Imatges 

inventariades 

30.161 € 
Destinats a 

conservació i 

restauració 

7.720 
seguidors a les 

xarxes socials 

68.151 
visitants únics 

digitals i 249.050 

pàgines vistes 

11.336 
referències a 

Documare 

3 
Articles 

publicats 
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RELACIÓ D’ACCIONS I 
ACTIVITATS 2018 
 

Relacionem a continuació les accions adreçades al públic 
que conformen el projecte amb l’ànim de facilitar la seva 
classificació i comprensió.  

A) DISSENY I IMPLEMENTACIÓ DE PROGRAMES I 
ACTIVITATS PER A LA DIFUSIÓ DEL PATRIMONI 
CULTURAL O PER A LA CREACIÓ DE PÚBLICS, AMB 
FINALITATS TURÍSTIQUES, EDUCATIVES, 
D’INTEGRACIÓ SOCIAL O D’ALTRES  

DIFUSIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL {FINALITATS 
EDUCATIVES} PÚBLIC ESCOLAR, LOCAL, 
SUPRALOCAL I ACADÈMIC 

Programa educatiu “Viu la Mar”. Patrimoni marítim 

Programa educatiu “Fem Arrels”. Patrimoni local 

 

DIFUSIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL {FINALITAT 
TURÍSTICA} PÚBLIC FAMILIAR I TURISTA 

Entrada gratuïta a l’exposició permanent, primer diumenge 
de mes. 

Visita gratuïta a l’exposició permanent. Un dissabte de cada 
mes. Tot l’any. 

Sessió de contes a l’exposició permanent. Activitat gratuïta. 

Un dissabte de mes de gener a abril i de novembre a 
desembre. 

Visita gratuïta a les barques del peix Gacela i Estrella Polar. 
Un dissabte de mes. Tot l’any. 

“Jornades Europees de Patrimoni” 

“Setmana de la Ciència” 

“Som Cultura” Programa d’activitats del Club Cultura i 
Identitat del Patronat de Turisme Costa Brava – Pirineu de 
Girona 

Pescaturisme Palamós 

Palamós, Terra de Mar. Festival mariner de la Costa Brava 

V Fira de la Gamba de Palamós 

Campanya “Nadal als museus” 

PROGRAMA D’ACTIVITATS D’ESTIU ENTORN DEL 
PATRIMONI MARÍTIM I PESQUER 

Tallers de cuina “Petits Xefs” 

Tallers de cuina temàtics 

Show-cookings de cuina marinera, cuina històrica i de cuina 
dels sentits 

Visita guiada “Gamba de Palamós” 

Visita al Museu de la Pesca 

Visita a la subhasta del peix 

Taller de nusos mariners 

 

PROGRAMA D’ACTIVITATS D’ESTIU ENTORN DEL 
PATRIMONI LOCAL 

El Palamós, de Truman Capote. Ruta literària. 

Ruta del corsari Barba-rossa 

Visita al Castell de Sant Esteve de Mar 

Ruta pel Camí de Ronda. Autoguiada. 

Visita guiada al paratge de Castell i al poblat iber 

Visita als cementiris municipals 

PÚBLIC ESPECIALITZAT, TURISME CULTURAL, 
PÚBLIC LOCAL 

Visites guiades al claustre del Mas del Vent. 

Memòria Viva: 

“Converses de taverna” 
“Mestres dels fogons” 
“Imatges que fan parlar” 

“Dia Internacional dels Museus” 18 de maig “Museus 

hiperconnectats” 

Jornada tècnica “Gamba de Palamós”. 

“Pesca i ciència” 

“Una mar fràgil”. Cicle de cinema documental. 
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DIFUSIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL. {FINALITAT 
D’INTEGRACIÓ SOCIAL I ACCESSIBILITAT}. 
PÚBLIC LOCAL, PÚBLIC AMB NECESSITATS 
D’ACCESSIBILITAT 

Formació ocupacional per a adults i joves: 

Cursos de cuina.Cursos de peixateria.  Cursos de sala 

“Cuines del món”. Integració de migrants a través de la 
cuina. 

Festivitat de Sant Pere, patró de la Confraria de Pescadors 
de Palamós. Homenatge a la Gent de Mar. 

Festivitat de la Verge del Carme, patrona de la Confraria de 
Pescadors de Palamós. 

 

DIFUSIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL 
{COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ. PÚBLIC 
TURISTA, FAMILIAR, LOCAL, ONLINE I OFFLINE} 

Butlletí “A l’art”. Trimestral 

Newsletter del Museu de la Pesca. Edició digital 

 

ORGANITZACIÓ D’EXPOSICIONS TEMPORALS DE 
PRODUCCIÓ PRÒPIA O COPRODUÏDES 

PÚBLIC FAMILIAR, CULTURAL, LOCAL I TURÍSTIC 

Pirates a Palamós.475 anys de l’atac del corsari Barba 
Rossa. Exposició de producció pròpia. 

“Camins de ronda”. Xarxa de Museus Marítims de la Costa 
Catalana. 

Itinerància de l’exposició de producció pròpia 
“Nusosmariners” al Museu de la Mar de l’Ebre. 

 

 

CONSERVACIÓ, DOCUMENTACIÓ I/O RECERCA DEL 
FONS DE L’EQUIPAMENT PER DIFONDRE’L AL 
PÚBLIC  

GESTIÓ I DIFUSIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL 
{PÚBLIC CULTURAL, ONLINE I OFFLINE} 

CONSERVACIÓ 

Reorganització dels espais de reserva 

Redacció de la Política d’adquisicions del Museu de la 
Pesca per als anys 2018 – 2023 

Redacció d’un Pla de magatzems 

Conservació - Restauració d’elements del patrimoni local 

Conservació de les Barques del Peix 

 

DOCUMENTACIÓ 

Inventari i documentació de fons i col·leccions. Revisió dels 
inventaris 

Normalització de tesaurus 

Projecte de documentació del fons de numismàtica del Cau 
de la Costa Brava (2a part). 

Projecte de documentació de col·leccions de la Xarxa de 
Museus Marítims de la Costa Catalana. 

Catalogació del fons bibliogràfic del Cau de la Costa Brava 

Catalogació del fons de l’Associació de Confraries de 
Pescadors de Girona. 

 

DIFUSIÓ DE LES COL·LECCIONS 

“Estrelles del Museu” 

“Entre Museus” 

Aplicació per a la consulta de l’obra del fons 
Torroella.Integració de les noves obres inventariades 
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1. OBJECTIUS ESTRATÈGICS DEL MUSEU DE LA PESCA 

PEL 2018 AMB DIFERENTS ACCIONS PER TAL 

D’ASSOLIR-LOS 
 

 

 

I. VALORAR L’EXPERIÈNCIA DELS VISITANTS EN 
LES ACTIVITATS  

- Hem desenvolupat un programa sistemàtic d’enquestes 
i valoracions als visitants i usuaris per tal de conèixer 
l’opinió dels usuaris sobre les activitats i els serveis del 
Museu de la Pesca i dels projectes connexos. 

- S’han recollit dades del programa d’enquestes i 
valoracions i fet una diagnosi. 

- Utilitzem la diagnosi i les dades per tal de tenir indicadors 
de qualitat en relació a les avaluacions dels serveis i 
activitats. 

- Formem a l’equip per tal de treballar amb les enquestes i 
les seves valoracions. 

 

Des del Departament d’Educació i Acció Cultural del Museu 

de la Pesca s’ha posat en marxa un programa d’enquestes i 
valoracions pensant en la  redacció d’un pla d’avaluació de 
públics en un futur proper,amb l’interès de crear 
metodologies per tal d’avaluar el coneixement sobre la 
pròpia audiència que té el Museu de la Pesca. Aquest 
programa d’enquestes  té el suport d’una plataforma digital 
especialitzada per a executar aquestes tasques: e-
encuesta.com. 

S’han  creat les enquestes per a docents i alumnes per tal 
de valorar els programes educatiu Viu la Mar, Fem Arrels i el  
que ha sorgit del projecte Palamós Peix, amb un èxit diferent 
en la resposta, donat el canvi de suport (de paper a 
plataformes digitals). 

També s’hi ha creat una enquesta prèvia a la visita del 
Museu de la Pesca  i a l’Espai del Peix per tal de conèixer 
millor als nostres públics, seguint les indicacions dels 
assessors en xarxes socials proposats per la mateixa Xarxa 
de Museus de les Comarques de Girona. 

 

Exemple de l’informe resultant d’una de les qüestions fetes als alumnes de secundària sobre l’activitat “Taller de divulgació del peix fresc de Palamós. 

Palamós Peix” tardor 2018. 
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Finalment s’han fet enquestes de valoració de visites 
guiades al Museu de la Pesca i a les Barques del Peix i del 
programa Pescaturisme. 

Per tal de desenvolupar correctament aquestes tasques 
s’han fet sessions de treball amb l’equip del Servei d’Atenció 
al Visitant per tal de valorar la millor fórmula de presentació 
de l’enquesta al visitant, és a dir en quin suport és més 
adient segons el seu perfil (tablet o paper) i també si 
l’enquesta es pot respondre al moment o bé es pot enviar 
per correu electrònic a través d’un link. 

Amb tot, el projecte s’ha iniciat aquest 2018 en fase de 
prova per tal de poder millorar tant els continguts dels 
qüestionaris, la dimensió i també la presentació i el suport 
amb l’objectiu d’obtenir el màxim de respostes possibles i 
que siguin també de la màxima qualitat.. 

 

 

Servei d’Atenció al Visitant del Museu de la Pesca, moment de recollir 
dades TPV 

 

II. INFORMAR, EDUCAR I SENSIBILITZAR LA 
CIUTADANIA SOBRE ELS VALORS QUE 
REPRESENTA LA CULTURA DEL PEIX 

 Desenvolupamentde línies estratègiques del 
programa Palamós Peix, impulsat per l’Ajuntament de 
Palamós i la Confraria de Pescadors de Palamós, 
d’acord amb el seu Pla Estratègic i seguint les directrius 
de la mesa de treball que s’ha creat amb aquesta 
finalitat. 

 Desenvolupament del pla d’accions i activitats del 
Museu de la Pesca pel  2018. 

 Secretaria en el procés participatiu de la taula de 
cogestió de l’ecosistema marí del Baix Empordà 
impulsada per la Direcció General de Pesca de la 
Generalitat de Catalunya, per a compatibilitzar els usos 
i activitats que es desenvolupen a l’espai marí compartit 
del Baix Empordà amb la conservació dels serveis 
ecosistèmics dels quals depèn el teixit econòmic i social 
de la zona en el futur. 

 

El 2018 s’ha portat a terme el projecte Palamós Peix amb la 
tècnica d’educació i acció cultural del Museu de la Pesca 
com a una de les tres coordinadores, juntament amb les 
que ha aportat l’Ajuntament de Palamós i la Confraria de 
Pescadors de Palamós. Les altres dues són la gerent de la 
Confraria de Pescadors i la  tècnica de promoció econòmica 
de l’Ajuntament de la vila. 

S’ha creat una taula de treball amb més de 20 agents locals 
que s’han reunit al llarg de l’any per elaborar les accions que 
s’han de dur a terme, seguint les directrius del Pla Estratègic 
Palamós Peix elaborat a finals de 2017. 

El pla d’accions i activitats del Museu de la Pesca es 
presenta al final d’aquest document detallant totes les 
activitats que s’han desenvolupat per tal d’assolir els 
objectius plantejats i ser fidels a la missió. Es pot valorar 
que el 85% de les accions han estat realitzades. 

Secretaria tècnica de la Taula de cogestió 

El director del Museu de la Pesca i de la Fundació 
Promediterrània, ha assumit la secretaria tècnica en el 
procés participatiu de la Taula de Cogestió de 
l’ecosistema marí del Baix Empordà, element innovador 
impulsat per la Generalitat de Catalunya  per tal de treballar 
noves maneres de governança i cogestió de futurs espais 
naturals protegits del territori. 

Amb tot el 2018 des de la Fundació Promediterrània i 
emparats pel Palamós Peix i amb ajudes del Grup d’Acció  
Local Pesquer (GALP) de la  Costa Brava, s’han 
desenvolupat tres projectes específics: 
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MASTERPEIX. FORMACIÓ OCUPACIONAL PER A 
PESCADORS EN L’ÀMBIT DE LA GASTRONOMIA. 

El projecte MasterPeix té per objecte formar a pescadors de 
la Confraria de Pescadors de Palamós per tal que 
esdevinguin intèrprets-educadors del peix desembarcat al 
port i de la cuina marinera tradicional. S’ha format a 15 
pescadors de Palamós. 

DIVULGACIÓ DEL PEIX FRESC DESEMBARCAT AL 
PORT DE PALAMÓS, PER A UNA PESCA I UN 
CONSUM RESPONSABLES (PALAMÓS PEIX).    

Aquest projecte es desenvolupa per tal de fer arribar a tota 
la ciutadania del municipi de Palamós, i del seu radi 
d’influència, el valor de la cultura del peix. Amb  unes 
sessions divulgatives per a diferents sectors i agents de la 
ciutadania per tal de donar les claus interpretatives a tots ells 
per a fomentar un coneixement però també un esperit crític 
cap al recurs, el medi i els actors que hi estan implicats. Amb 
aquest programa s’ha arribat a més de 600 alumnes de la 
vila i a prop de 400 persones d’entitats, professionals del 
món de la gastronomia i la societat civil. 

DIAGNOSI DEL PATRIMONI MARÍTIM I PESQUER 
IMMOBLE DE LA COSTA BRAVA. 

Després de 25 anys, des del Museu de la Pesca s’han 
revisat les 479 fitxes que conformaven l’inventari i s’hi ha 
afegit 30 fitxes d’acord amb noves incorporacions com 
museus i espais patrimonials de temàtica marítima i 
pesquera del territori. L’objectiu és posar les bases per a la 
creació d’una “Ruta dels pescadors” que enllaci els 
elements més rellevants d’aquest patrimoni des d’una 
perspectiva turística i cultural. 

Aquest 2018 a banda deles accions realitzades, segons 
programa, s’han desenvolupat aquests tres projectes del 
projecte estratègic Palamós Peix que no estaven 
contemplats en el  programa 2018.  

 

III. CREACIÓ D’EINES PER A MILLORAR ELS 
RENDIMENTS DELS EQUIPAMENTS I DE 
L’ORGANITZACIÓ 

 Desenvolupar el projecte de costos d’activitats i 
serveis per tal de poder treballar eficientment amb 
preus i dades el més aproximades possible. 

 Redacció del Pla de Magatzems,  per tal de millorar 

en el coneixement dels espais de conservació, 
optimitzar-los i valorar les necessitats de creixement 
d’aquests. 

 Redacció de la Política d’adquisicions, document 
museològic per tal de millorar en el coneixement de les 
col·leccions pròpies i en les necessitats de creixement 
d’aquestes. 

 Aplicació del Pla de Comunicació, per tal que 
l’organització millori en la seva tasca de difusió i de 
servei públic, valorant el paper creixent dels perfils 
online i les xarxes socials. 

 Desenvolupar el projecte d’arxiu administratiu per 
a la Fundació Promediterrània. Formar l’equip per tal 
de treball amb expedients de manera uniforme i millorar 
les tasques administratives i d’arxiu. 

 Desenvolupar i implementar el projecte de millora i 
posada al dia d’espais museogràfics i equipaments 
del Museu de la Pesca i projectes connexos 

 

Projecte d’avaluació de costos 

Al llarg de 2018 l’equip de treball format pel director, 
l’administratiu, el cap del Servei d’Atenció al Visitant, el 
coordinador de l’Espai del Peix i la tècnica d’Educació i 
Acció Cultural  han coordinat un seguit de trobades que han 
comportat la creació d’un MODEL PER TAL D’AVALUAR 
ELS COSTOS DE DIFERENTS ACTIVITATS QUE ES 
DESENVOLUPEN A  LA FUNDACIÓ 
PROMEDITERRÀNIA, prenent èmfasi en les activitats de 
l’Espai del Peix.  Al ser una tasca complexa no es preveu 
tenir-la acabada fins a principis de 2019 en aquesta fase. Un 
cop creat el model es replicarà en altres activitats dels 
diferents serveis que ofereix al públic la Fundació 
Promediterrània. 

Redacció del Pla de Magatzems: 

L’any 2017 es van presentar els resultats d’una auditoria de 
sales de reserva dels museus gironins. Aquesta, en el cas 
del Museu de la Pesca, posava de manifest diverses 
mancances i deficiències, destacant la saturació dels 
magatzems i aspectes relacionats amb la conservació, com 
manca de sistemes de control climàtic o humitats. 

El Pla de Magatzems elaborat aquest 2018 fa una anàlisi 
dels espais de magatzem disponibles per a la conservació 
dels fons del Museu de la Pesca i fons patrimonials, i fa una 
previsió de l’espai que podrà ser necessari en els pròxims 
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anys tenint en compte els objectes que puguin ingressar en 
un futur. 

Amb aquestes premisses, s’han iniciat diverses accions de 
reorganització dels espais de magatzem i de millora dels 
mateixos. 

S’han dut a terme tasques de manteniment i pintura de les 
parets exteriors corresponents a la sala de reserva de Casa 
Montaner per actuar contra les humitats, s’han portat a 
terme tasques d’organització als espais de magatzem de les 
embarcacions en sec i d’objectes del fons d’art i etnologia a 
la sala de reserva. 

En paral·lel s’ha elaborat un pla anual d’actuacions en 
aquesta sala de reserva on es detallen les accions 
necessàries de conservació a dur a terme, com són la 
revisió dels sistemes de seguretat, tractaments de control de 
plagues, revisions periòdiques de l’estat de conservació dels 
fons, control climàtic, etc. 

 

Política d’adquisicions 

El pla museològic del Museu de la Pesca de 1992 definia en 
un dels seus apartats quina havia de ser la seva política 
d’adquisicions. 

Des de la inauguració del Museu, l’any 2002, la col•lecció 
s’ha vist incrementada en més de 3000 objectes de 
temàtica marítimopesquera, essent la donació la fórmula 
principal d’adquisició. 

El coneixement del fons propi i de les necessitats futures 
han permès l’elaboració d’un document que estableix el 
protocol d’ingrés d’objectes al fons del Museu de la Pesca i 
que té per objectiu canalitzar els nous ingressos, amb la 
intenció que aquells objectes i documents que arribin omplin 
els buits temàtics definits, portin associada la informació 
necessària que permeti documentar-los correctament, i que 
estiguin en un estat de conservació adequat. 

Actualment es treballa en l’anàlisi-diagnosi per implementar 
el pla properament. 

Pla de comunicació 

El pla de comunicació de la Fundació Promediterrània és 
una eina transversal per optimitzar l’estratègia comunicativa 
de la fundació, tot integrant la difusió de les accions i 
activitats dels diferents serveis, de forma coherent i 
coordinada en uns objectius comuns. Aquest Pla ha de 
servir per eixamplar l’abast i intensificar la incidència de la 
comunicació corporativa en diferents segments de públic, tot  
reforçant la marca “Museu de la Pesca” i la seva reputació 
offline i online. 

Actualment es redacta la diagnosi per tenir els elements de 
judici que permetin dissenyar l’estratègia adequada, amb 
una mirada a llarg termini i situant el Museu de la Pesca 
com a institució cultural de referència en el seu segment.  

Mentrestant es treballa en aquest pla, s’han iniciat ja aquest 
any algunes accions comunicatives dirigides a difondre 
l’Espai del Peix. Amb conveni amb una empresa de 
publicitat  s’han ubicat diferents falques a les estacions del 
Metro de Barcelona per reforçar la presència i coneixement 
d’aquest equipament entre la ciutadania barcelonina, un 
dels principals segments d’usuaris a l’Espai del Peix – 
segons les dades recollides en les enquestes de valoració 
de l’equipament. 

 

Arxiu administratiu 

També es treballa en l’optimització del funcionament de 
l’arxiu administratiu de la Fundació Promediterrània. 
L’objectiu de l’acció és crear estàndards de gestió en l’entorn 
digital per reforçar la centralització i millorar l’accés i la 
recuperació de la informació entre tot l’equip tècnic del 
Museu de la Pesca. 
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2.DISSENY I IMPLEMENTACIÓ DE PROGRAMES I 
ACTIVITATS PER A LA DIFUSIÓ DEL PATRIMONI 
CULTURAL O PER A LA CREACIÓ DE PÚBLICS, AMB 

FINALITATS TURÍSTIQUES, EDUCATIVES, 
D’INTEGRACIÓ SOCIAL O D’ALTRES 
 
 

 

DIFUSIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL AMB 
FINALITATS EDUCATIVES 

 

 

PROGRAMA PEDAGÒGIC “VIU LA MAR” 

“Viu la Mar” 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 17 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. Com en anys anteriors, les activitats es 
relacionen amb conceptes com Aprenentatge, Descoberta, 
Sostenibilitat, Alimentació, Tecnologia, Paisatge, 
Biodiversitat, Cultura, Salut, Lèxic, Experimentació, 
Transversalitat i Valors. 

L’any 2018, el programa en conjunt ha acollit a 4.582 
alumnes, des d’educació infantil a graus i màsters 
universitaris. 

 

 

PROGRAMA EDUCATIU “FEM ARRELS” 

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. 

Pel programa “Fem Arrels”  van passar un total de 937 
alumnes dels centres educatius de Palamós. 

 

En resum, l’any 2018 el programa pedagògic del Museu de 
la Pesca va atendre un total de 5.519 alumnes d’infantil, 
primària, secundària en 215 sessions diferents. 
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DIFUSIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL AMB FINALITAT 
TURÍSTICA 

El programa d’accions del Museu de la Pesca per a la 
divulgació del patrimoni cultural marítim i pesquer ha permès 
desplegar un ampli ventall d’activitats, tant regulars com 
puntuals, molt centrades en la difusió del patrimoni, dels 
seus valors i els seus atractius. L’oferta de visites guiades al 
Museu de la Pesca i les Barques del Peix, rutes i contes 
infantils han atret a Palamós centenars de persones per 
gaudir amb el mar i la pesca des de la perspectiva cultural i 
patrimonial. 

 

Algunes d’aquestes activitats s’han inclòs en programes 
d’acció cultural, com les Jornades Europees de Patrimoni 
(13 d’octubre), la Setmana de la Ciència (15 de novembre), 
Som Cultura – festival d’experiències culturals de la Costa 
Brava – (3 de novembre) i la XIV Mostra de Destresa 
Marinera, inclosa en el cicle Cultura Viva (18 de novembre). 

 

PESCATURISME PALAMÓS 

Per cinquè any consecutiu, el Museu de la Pesca ha 
funcionat com centre autoritzat per a l’organització de 
l’activitat de pescaturisme en col·laboració amb la Confraria 
de Pescadors de Palamós i les empreses pesqueres del 
port de Palamós. S’integra de forma estable en el catàleg 
d'experiències culturals vinculades a la pesca i el mar a 
Palamós, en el marc del programa d’activitats culturals del 
Museu de la Pesca. Alhora treballa en la línia de reforçar la 
identitat maritimopesquera del municipi i dona a conèixer els 
valors com els que impliquen accions com el Pla de Gestió 
o la Marca de Garantia Gamba de Palamós. 

Enguany l’activitat ha estat desenvolupada per l’embarcació 
d’arrossegament “Estrella del Sur III”, i hi ha participat 51 
usuaris. 

PALAMÓS TERRA DE MAR 2018 

Enguany, el festival mariner Palamós Terra de Mar va estar 
dedicat a rememorar l’atac de Barba-rossa a Palamós el 7 
d’octubre de 1543, ara fa 475 anys. Des de l’organització es 
va valorar com un èxit d’assistència, participació i 
organització.  

 

 

 

El bon temps i el pont festiu a Barcelona va propiciar que 
molts visitants s'apropessin al port de Palamós per gaudir 
del festival de la cultura marinera. Les dades de participació 
de les diferents activitats programades (que gairebé va ser 
del 100% en totes i cada una d’elles), fan parlar de 25.000 
visitants,  un 20% més de visitants que l'any passat, i iguala 
el resultat rècord de l’edició del 2012. També es van adquirir 
un 26% més de polseres de col·laborador del festival que 
l’any 2017, un total de 5.505. 

 

 



 

 

 

 

 

23 

V FIRA DE LA GAMBA DE PALAMÓS 

Com a organitzadors de la 5a Fira de la Gamba de Palamós 
definim l’edició 2018 de rècord. La valoració també va ser 
molt positiva entre els productors i restauradors participants, 
tant en termes de xifra de públic i tastets servits, com en 
l’organització i seguiment de tot l’esdeveniment. Es van 
servir 250 kg de gamba de Palamós, es van vendre més de 
21.000 tiquets i es van servir 7.000 tastets, entre “platillos” 
elaborats amb gamba i productes gastronòmics del territori. 

 

 

 

Aquestes xifres posen en relleu l’assistència multitudinària a 
la Fira, que va emplenar durant tot el dissabte l’espai de la 
llotja fins a última hora del vespre. L’emplaçament va 
permetre que el visitant se sentís còmode i gaudís d’una 
molt bona experiència.  

La 5a Fira de la Gamba de Palamós va posa de manifest 
també el compromís del Museu de la Pesca amb la 
dinamització del sector i la valoració del producte local 

 

 

 

 

PROPOSTA D’ACTIVITATS D’ESTIU ENTORN DEL 
PATRIMONI MARÍTIM I PESQUER 

El programa d’activitats d’estiu del Museu de la Pesca es va 
inaugurar el 21 de juny amb la celebració de la XX Primera 
Nit d'Estiu del Museu de la Pesca. El tradicional acte 
d’obertura de la temporada estival marca l’inici també del 
programa d’activitats, centrat en posar en valor i difusió del 
patrimoni marítim i pesquer vinculat a l’ofici de pescador i 
especialment al seu producte i a la seva cuina. A l’Espai del 
Peix es van oferir activitats com els show-cookings de cuina 
marinera tradicional, històric i vinculada als sentits; les visites 
guiades a la subhasta, els tallers de cuina, l’activitat de Petits 
Xef o la visita guiada al peix blau. Al Museu es van poder fer 
visites guiades a l’exposició permanent i a les Barques del 
Peix, tallers de nusos mariners o una visita guiada a la 
“Gamba de Palamós”. 

 

 

 

Al seu torn, el patrimoni local va ser protagonista d’un 
programa específic d’activitats, que incloïa una ruta literària 
al Palamós de Truman Capote, una ruta comentada al 
Palamós del Corsari Barba-rossa, visites al castell de Sant 
Esteve de Mar i al paratge de Castell. 
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PUBLIC ESPECIALIZAT, TURISME CULTURAL, 
PÚBLIC LOCAL 

VISITES GUIADES AL CLAUSTRE DEL MAS DEL VENT 

El Museu de la Pesca ha mantingut la col·laboració amb la 
Fundació Focus Engelhorn per organitzar quatre noves 
visites guiades obertes al públic al Claustre del Mas del 
Vent, indret emblemàtic de Palamós que permet descobrir 
els elements arquitectònics i artístics més destacats de la 
finca del Mas del Vent, interpretar el claustre "romànic" i el 
seu origen controvertit, conèixer el mas i la torre de defensa 
– declarats Bé Cultural d’Interès Nacional. 

Aquesta col·laboració també va permetre que diferents 
grups escolars de la vila de Palamós visitessin el claustre i la 
finta en el marc del programa “Fem arrels” 

 

MEMÒRIA VIVA 

El Museu de la Pesca ha donat sempre una gran 
importància a la preservació i difusió del patrimoni immaterial 
de la gent de mar: habilitats i coneixements, costums i 
pràctiques socials, records, creences, hàbits, festes, etc. 
Amb la voluntat de documentar i donar a conèixer aquest 
valuós bé a la ciutadania va néixer el programa Memòria 
Viva, una iniciativa de caràcter etnològic que inclou tres 
activitats diferents, obertes al públic i centrades en la 
memòria oral, el patrimoni fotogràfic i la gastronomia 
tradicional. 

CONVERSES DE TAVERNA 

Converses de Taverna aplega al voltant d’una taula homes i 
dones de mar per parlar relaxadament de temes relacionats 
amb la pesca i les activitats marítimes, amb l’ànim de 
preservar per a les generacions futures els seus records, 
experiències i coneixements. En els darrers 17 anys s’han 
celebrat 123 sessions, amb la participació de 175 persones i 
l’enregistrament de més de 160 hores. Aquest gran 
repositori està al servei de la recerca i es troba en la base 
del programa d’activitats del Museu de la Pesca.  

 

L’any 2018 es va organitzar tres noves sessions al 
restaurant Can Blau – nou escenari permanent de les 
Converses de Taverna- , dedicades al submarinisme a 

Palamós, la pesca del sonso i la protecció del paisatge 
litoral.  

IMATGES QUE FAN PARLAR 

Activitat oberta al públic per documentar col·laborativament 
el fons d’imatges del Museu de la Pesca. La sala 
d’audiovisuals serveix d’escenari per a la projecció de les 
imatges i per a la participació dels assistents en la feina 
d’identificar les persones, escenes o espais que apareixen. 
Fins a l’actualitat, aquesta iniciativa de documentació de la 
memòria històrica ha projectat més de 1.700 imatges, 
repartides en 35 sessions temàtiques. 

 

 

 

Al llarg del 2018 s’han celebrat també 3 sessions, dedicades 
a la història dels “xiringuitos”, escenes del Palamós pesquer 
i mariner i una sessió dedicada específicament al fons 
fotogràfics del Museu de la Pesca.  

MESTRES DELS FOGONS 

Sessions de cuina en directe que van posar en valor la 
cuina marinera tradicional elaborada amb peix fresc de la 
llotja de Palamós. Els cuiners convidats van cuinar plats del 
receptari tradicional mentre n’explicaven l’elaboració, la 
història de la recepta, les característiques dels ingredients i 
els secrets de cada espècie, posant èmfasi en aquelles 
menys cotitzades i més desconegudes pel públic. Enguany 
s’ha realitzat una sessió d’intercanvi de cuines marineres 
entre pescadors de la Costa Brava i la Catalunya Nord 
(França). 

 



 

 

 

 

 

25 

CONTA-CONTES MARINERS AL MUSEU DE LA 
PESCA 

Les sessions estaven dirigides a un públic familiar que es 
deixava emportar per les històries que es narraven a través 
dels contes seleccionats: mariners, peixos, barques, pirates, 
sirenes, balenes i molts personatges més! Es van explicar 
contes, jocs, experiències i tots tipus d'activitats relacionades 
per gaudir de la narrativa infantil i juvenil inspirada en el mar. 

 

 

CELEBRACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DELS 
MUSEUS 

En el marc del “Dia Internacional dels Museus”, el 18 de 
maig el Museu de la Pesca va inaugurar una de les seves 
principals apostes pel 2018: l’exposició temporal “Barba-
rossa, 7 d’octubre de 1543. 475 anys de l’atac corsari”, en la 
que van participar representants polítics de l’Ajuntament de 
Palamós, l’equip tècnic responsable de l’exposició i l’autor 
dels dibuixos que il·lustren tota l’exposició, Ferran Casellas. 

 

 

 

JORNADA TÈCNICA SOBRE LA GAMBA VERMELLA 
DE PALAMÓS 

El cap de setmana següent a la fira, es va celebrar a la 
Casa del Mar de Palamós una nova Jornada Tècnica sobre 
la Gamba Vermella, organitzada per la Càtedra d’Estudis 
Marítims (Universitat de Girona – Fundació Promediterrània) 
dins del cicle Pesca i Ciència, i la Confraria de Pescadors de 
Palamós. El científic Joan Baptista Company va ser 
l’encarregat de dirigir una jornada centrada a presentar els 

darrers resultats de les recerques vinculades als estats 
larvaris d’Aristeus antennatus. La importància d’aquests 
estudis rau a validar la hipòtesi que els estocs de gamba en 
la seva fase reproductiva i larvària estiguin interconnectats al 
llarg dels diferents caladors de la costa catalana, fet que 
tindria una implicació profunda en la gestió d’aquest recurs. 

 

“MAR FRÀGIL”. 8A MOSTRA INTERNACIONAL DE 
CINEMA ETNOGRÀFIC 

El 16 de juliol es van inaugurar les projeccions incloses a la 
8a Mostra Internacional de Cinema Etnogràfic 2018. Sota el 
nom "Mar Fràgil", la mostra a Palamós se centrà en la 
projecció de produccions vinculades al patrimoni etnològic 
des d'una perspectiva històrica, Es van projectar 3 
audiovisuals: “L’època daurada del moll de Palamós”; 
“Carmeta i el moll”, i “Les transformacions de la pesca”. 
L’activitat va ser gratuïta i oberta al públic, amb una molt 
bona assistència els tres dies de festival. 

JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI 2018 

El Museu de la Pesca va participar en les Jornades 
Europees de Patrimoni (JEP) que es van celebrar els dies 
12, 13 i 14 d'octubre. En concret, el dissabte 13 va oferir una 
visita guiada gratuïta a l’exposició permanent, el diumenge 
14 una altra visita guiada a les Barques del Peix. 
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SOM CULTURA. “AMB SO DE MAR + AMB SO DE 
COBLA” 

 

Dissabte 2 de novembre, l'exposició permanent del Museu 
de la Pesca fou l'escenari de l’obra de Gespa Teatre: "Amb 
so de mar + Amb so de cobla", la presentació alternada de 
poesia relacionada amb el mar amb músiques de caràcter 
mediterrani. Es va seleccionar poesia de Montserrat Abelló, 
Quima Jaume, Joan Salvat Papasseit, Josep Palau i Fabre, 
Joan Vinyoli, Maria Mercè Marçal, Joan Margarit i 
Konstantinos P. Kavafis;  poemes amb el mar com a tema 
de fons, com a projecció de les inquietuds espirituals dels 
poetes. Per tancar l’espectacle es va fer una lectura 
dramatitzada d’un fragment d’una obra teatral de Josep 
Maria de Sagarra. 

CULTURA VIVA. MOSTRA DE DESTRESA MARINERA 

El diumenge 18 de novembre del 2018 dins el programa 
Cultura Viva, patrocinat per la Generalitat de Catalunya, el 
museu de la pesca de Palamós va organitzar una jornada 
per difondre coneixements i sabers extemporanis 
relacionats amb el món de la pesca al nostre país. Les 
diferents activitats van ser realitzades per professionals de la 
pesca, tan en actiu com retirats, permetent als visitants 
observar de primera mà diferents treballs artesanals com la 
confecció de nanses, elaboració de palangres, fabricació de 
caps i cordes i la construcció de vaixells en miniatura.  

 

Gràcies a aquestes activitats el museu pot complementar la 
tasca de difusió del món pesquer que ofereix amb la seva 
exposició permanent i les diferents temporals que organitza. 

VISITES GUIADES AL PALAMÓS DEL TEMPS DE 
BARBA-ROSSA 

 

475 anys després de l’atac dels corsaris de Barba-rossa a 
Palamós l’octubre de 1543, el Museu de la Pesca va oferir 
visites pel nucli antic de la vila aquell episodi, passar pels 
espais que trepitjaren els assaltants, parlar de la vida 
quotidiana al segle XVI i interpretar el significat de la pirateria 
i el corsarisme. Va ser un viatge a un dels capítols més 
tràgics i transcendents del Palamós antic. S’oferia en el 
marc de l'exposició temporal "Barba-rossa, 7 d'octubre de 
1543. 475 anys de l'atac corsari" que es va poder visitar 
gratuïtament al Museu de la Pesca. 

PETITS XEFS A L’ESPAI DEL PEIX 

 

Activitat dirigida a nois i noies de 8 i 14 anys familiaritzar els 
joves amb el peix a partir de receptes proposades per ells 
mateixos i amb l’assessorament dels cuiners de l’Espai del 
Peix. L’objectiu és que incorporin més fàcilment el peix a la 
seva alimentació diària i siguin futurs consumidors habituals 
de peix local. 

MASTERPEIX 

El projecte MasterPeix és una activitat dirigida a formar els 
pescadors en els coneixements, habilitats i eines 
interpretatives perquè exerceixin de prescriptors dels 
productes pesques locals i la cuina marinera tradicional, la 
que habitualment elaboren a les barques de pesca. Aquesta 
activitat formadora, innovadora, va rebre el 29 de novembre 
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un dels distintius concedits per la Direcció General de Pesca 
i Afers Marítims a les iniciatives que més ha contribuït a la 
implantació de l’Estratègia Marítima de Catalunya, una eina 
consensuada entre tots els departaments de la Generalitat 
per impulsar un desenvolupament sostenible i respectuós 
envers l’ús de la mar, la creació i el manteniment 
d’ecosistemes marins resilients, la millora de la qualitat de 
vida de la ciutadania i un marc de governança innovador 
que garanteixi l’operativitat. 

 

TALLERS DE DIVULGACIÓ DEL PEIX FRESC 

Amb l’objectiu de divulgar el peix fresc del port de Palamós, 
l’Espai del Peix va ser escenari de dos tallers oberts al públic 
interessat a descobrir la diversitat i riquesa pesquera del 
nostre mar. Els tallers van posar en relació moltes de les 
espècies que se subhasten habitualment a la llotja amb les 
tècniques de pesca, la seva temporada, els trets físics més 
característics, les seves propietats organolèptiques i els 
usos a la cuina. El recorregut va  tenir una 1h 30’ aprox. de 
durada. 

ACTIVITATS NADALENQUES AL MUSEU DE LA 
PESCA 

 

Un cop més el Museu de la Pesca va participar en la 
campanya Nadal al Museu, promoguda per la Xarxa de 
Museus de les Comarques Gironines. Una de les activitats 
va ser estimular els joves a trobar diferents estrelles 
amagades per l’exposició permanent. Paral·lelament, el 
mateix museu va organitzar un joc de pistes a partir del diari 
personal d'en Cisquet, un vell pescador de Palamós que va 
explicar una vegada que havia trobat un valuós tresor. Una 
jornada molt divertida que va emplenar l’exposició 
d’investigadors. 

VISITES GUIADES A LA SUBHASTA DEL PEIX BLAU 

Unes 120 persones van participar l’estiu del 2018 en la 
segona edició de les visites guiades a la subhasta del peix 

blau a la llotja de Palamós, organitzades pel Museu de la 
Pesca i la Confraria de Pescadors. Els participants van 
poder conèixer de prop com és el procés de subhasta del 
peix blau, que habitualment està restringit als professionals 
però que gràcies a aquesta proposta s'ha obert també al 
públic general. 

 

 

 

VISITES GUIADES ALS CEMENTIRIS DE PALAMÓS 

L'historiador Gabriel Martín Roig va dirigir un recorregut guiat 
pels cementiris de Palamós i Sant Joan. A través de les 
sepultures, panteons i personatges enterrats, es viatjà al 
passat de la localitat i dels seus recintes funeraris, i 
s'interpretaren alguns elements singulars, com la història de 
la creu de terme que se troba a la zona d'accés al cementiri 
de Palamós. 

VISITES GUIADES AL CASTELL DE SANT ESTEVE 

En el marc de la difusió del patrimoni local palamosí, el 
Museu de la Pesca ha organitzat visites regulars al castell 
de Sant Esteve de Mar, l’espai emblemàtic de la vila en la 
base del seu origen medieval. Les visites s’oferiren l’últim 
diumenge de mes de setembre a juny, i cada dissabte a la 
tarda els mesos de juliol i agost.  

FORMACIÓ OCUPACIONAL PER A ADULTS I JOVES 

Des del vessant formatiu, la Fundació Promediterrània ha 
treballat conjuntament amb altres administracions i serveis 
municipals per tal de dotar de contingut els programes 
formatius i respondre a necessitats que es generen. En 
aquest sentit aquest 2018 l’Espai del Peix ha treballat amb 
els cursos i formacions ocupacionals: Auxiliard’hoteleria: 
cuina i serveis derestauració, curs d’ajudant de peixateria, 
curs d’ajudant de sala i cafeteria i curs d’ajudant de cuina. 
En total s’ha impartit 275 hores de formació, reciclatge i 
millora professional a 60 joves i adults. 
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CUINES DEL MÓN 

El servei municipal de Ciutadania i Immigració de 
l’Ajuntament de Palamós va organitzar a l’Espai del Peix, 
amb la col·laboració de la Fundació Promediterrània, la 
desena edició de Cuines del Món. Enguany es van incloure 
tres països a la mostra: Palestina, la República Dominicana i 
Brasil. Les sessions van començar el dijous 10 de maig. En 
ocasió de l’esdeveniment es va organitzar l’activitat “Vins del 
món”, una sessió extra que va tenir lloc el dia 31 de maig per 
conèixer les begudes tradicionals d’alguns dels països 
participants en les passades edicions.  

L’activitat Cuines del Món fomenta la interrelació entre les 
persones d’orígens diversos a través de la gastronomia 

 

 

FESTIVITAT DE SANT PERE I HOMENATGE A LA 
VELLESA DEL MARINER 

El Museu de la Pesca va col·laboraractivament en la 
celebració de la Festivitat de Sant Pere, que tradicionalment 
s’organitza a l’edifici de la llotja amb la participació de la 
comunitat pesquera. El sopar de germanor celebrat el 21 de 
juny va servir d’escenari per a retre el tradicional Homenatge 
a la Vellesa del Mariner, un acte de reconeixement a 
persones que han tingut la seva trajectòria vital dedicada a 
la mar. 

 

 

FESTIVITAT DE LA VERGE DEL CARME 

Dissabte 18 de juliol es va celebrar sota una forta pluja la 
tradicional processó pels carrers de Palamós per a la 
veneració de la imatge de la Verge del Carme. El recorregut, 
iniciat a l’església parroquial, va acabar al moll pesquer, on 
la imatge va ser embarcada a l’embarcació “Juan y Virgilio” 
per iniciarel vessant marítim de la processó, amb el 
seguiment de nombroses barques professionals i d’esbarjo. 
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DIFUSIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL 
{COMUNICACIÓ I  SENSIBILITZACIÓ. PÚBLIC 
TURISTA, FAMILIAR, LOCAL, ONLINE I  OFFLINE} 

 

NEWSLETTER 

El Museu de la Pesca porta a terme una campanya de 
difusió a través del correu electrònic entre la seva comunitat 
d’usuaris i seguidors per mantenir-la informada de les 
novetats. Un formulari permet donar-se d’alta fàcilment des 
del mateix web del museu, així com manualment a través 
de les butlletes que es troben a la recepció. S’usen dues 
tipologies d’enviaments. La Newsletter mensual aplega les 
activitats previstes pel mes entrant, de manera que l’usuari 
rep l’agenda actualitzada amb la informació d’interès de 
cada una d’elles. Per altra banda, la difusió de cada activitat 
es reforça amb un enviament específic, pocs dies abans de 
la seva celebració, a mode recordatori. 

Actualment la llista de distribució del Museu de la Pesca 
compta amb 1.060 d’inscrits. 

 

PUBLICACIÓ DEL BUTLLETÍ “A L’ART” 

‘A l’Art’, el butlletí trimestral editat pel Museu de la Pesca per 
donar a conèixer les accions que duu a terme s’ha 
consolidat durant el 2018. S’han imprès 500 exemplars de 
cada número trimestral,és gratuït i es pot trobar a la recepció 
del Museu i a la biblioteca pública. La versió electrònica es 
dóna a conèixer als diferents perfils que el museu manté a 
les xarxes socials, i es pot descarregar també des de la web 
del Museu de la Pesca. 

Alguns apartats fixos són les “Notícies fresques”, “Què hi ha 
de nou” o “Recordeu”. L’apartat “Què hi ha de nou” informa 
de les noves peces o imatges que s’han incorporat al fons, o 
d’iniciatives que es duen a terme en aquest sentit o amb la 
finalitat de fer créixer els fons i col·leccions. Els articles, 
breus i acompanyats sempre d’una imatge, fan un recull de 
les activitats més rellevants que s’han dut a terme durant el 
trimestre. 

El desembre es va publicar el número 20 d’aquest butlletí. 
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3. ORGANITZACIÓ D’EXPOSICIONS TEMPORALS DE 

PRODUCCIÓ PRÒPIA O COPRODUÏDES 
 

 

BARBA-ROSSA, PALAMÓS 7 D’OCTUBRE DE 1543. 475 ANYS 
DE L’ATAC CORSARI 

A Palamós el 2018 es compleixen 475 anys de l’atac de 
l’estol del corsari Barba-rossa a la vila i des del Museu de la 
Pesca no podíem deixar passar l’ocasió de crear un 
producte cultural per explicar què va significar per a la 
població aquell atac. Pensant en crear una mostra atractiva 
sobretot  per a un públic familiar, es va demanar a 
l’il·lustrador i dissenyador Ferran Casellas que ens creés 16 
dibuixos que fossin els moments més rellevants dels fets, 
que sabem per la crònica del notari Antic Brugarol del 1543 i 
la còpia de la qual, del segle XVIII, es guarda al servei 
d’arxiu municipal de Palamós.  

 

Així neix una exposició només amb un text original dels fets i 
la seva transcripció i adaptació al segle XXI. A partir d’aquí el 
visitant pot imaginar amb les il·lustracions què va passar i 
com va acollir la vila l’atac de l’estol corsari. 

D’aquesta exposició al juliol i agost hem fet visites guiades 
gratuïtes i la resta de l’any una de mensual, amb gran 
acceptació de públic. 

També vam fer amb en Ferran Casellas un taller 
d’il·lustració en la mateixa exposició. 

L’exposició es va inaugurar el 18 de maig amb motiu del dia 
Internacional dels Museus i va estar oberta fins a principis de 
2019. 

 

 

 

CAMINS DE RONDA 

Camins de Ronda és una exposició itinerant,  creada pel 
Museu Marítim de Barcelona la Xarxa de Museus Marítims 
de la Costa Catalana, de la qual el Museu de la Pesca en 
forma part i compta amb el suport de la Generalitat de 
Catalunya.   

 

 

La mostra ens apropa el paisatge marítim català, els camins 
de ronda i els seus usos al llarg de la història. 

El terme “fer ronda” significava recórrer els carrers d’una 
població o una fortificació per impedir els atacs o mantenir 
l’ordre. Així, el terme “camins de ronda” designava els 
senders costaners, ran de mar, usats per les autoritats per 
vigilar la costa i el mar. 

Avui els camins de ronda serveixen sobretot per descobrir 
els paisatges marítims i el ric patrimoni cultural del nostre 
litoral. 

Va ser inaugurada al Museu Marítim de Barcelona i la 
primera itinerància fou a Palamós. Per tal de poder-la acollir 
es va adequar la sala d’exposicions de la Capella del Carme 
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Espai d’Art i Patrimoni, gestionat pel mateix Museu de la 
Pesca.Les dates d’exposició de la mostra han estat del 18 
de juny al 31 d’agost de 2018. 

 

EXPOSICIÓ TEMPORAL ARTÍSTICA 

Es va llançar la proposta d’exposicions artístiques temporals 
al Museu de la Pesca 2018 a principis d’any. Finalment es 
va rebre una sola proposta, que al ser d’un artista que ja va 
exposar la comissió va considerar aquesta edició deserta. 

 

ITINERÀNCIA DE L’EXPOSICIÓ “NUSOS MARINERS” 
FINS AL MUSEU DE LA MAR DE L’EBRE, A SANT 
CARLES DE LA RÀPITA 

El 18 de maig de 2018 es va inaugurar al Museu de la Mar 
de l’Ebre l’exposició “Nusos mariners”, una exposició 
temporal produïda pel Museu de la Pesca el 2017 i que es 
va poder veure a Sant Carles de la Ràpita fins a finals de 
juliol del 2018. 
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4. CONSERVACIÓ I DOCUMENTACIÓ DEL FONS DE 

L’EQUIPAMENT PER DIFONDRE’L AL PÚBLIC 
 

CONSERVACIÓ 

 

REORGANITZACIÓ DELS ESPAIS DE RESERVA 

Durant l’any 2018 s’han dut a terme diferents tasques 
relacionades amb els espais de reserva. Primer s’ha 
elaborat un Pla de magatzems, un pla de conservació que 
estableix les tasques més importants a dur a terme a la sala 
de reserva del Museu de la Pesca així com la seva 
periodicitat. També s’ha iniciat el canvi d’embalatge de 
diverses peces de la col·lecció amb materials de 
conservació més adequats. 

 

VARADA DE L’”ESTRELLA POLAR” 

Entre el 17 de juliol i el 29 d'agost l’embarcació “Estrella 
Polar”, integrant de l’extensió flotant del Museu de la Pesca 
va ser objecte d’importants tasques de manteniment i 
reparació al Port Marina Palamós, tant a l'obra viva com a 
l'obra morta i coberta.  Es va canviar 11 m de tapa de regala 
de babord, dues costelles i quatre taules de folre de fusta a 
l'alçada de la línia de flotació tant a babord com a estribord. 
A més a més, és va polir, massillar, calafatar, imprimar i 
pintar tota l'embarcació. El mestre d'aixa encarregat de la 
restauració va ser en Nicolas Stoll de Clàssic Yachts. 

 

 

 

REORGANITZACIÓ I NETEJA DEL MAGATZEM 
D’EMBARCACIONS EN SEC 

El mes d'octubre es va procedir a la reorganització i neteja 
dels elements patrimonials emmagatzemats al magatzem 
que el Museu té al carrer Josep Joan de Palamós. Entre 
aquests elements cal destacar les embarcacions en sec del 
Museu, 5 unitats, elements de pesca com "maquinilles"  i 
portes d'embarcacions de pesca,  elements arquitectònics 
diversos... tots ells de grans dimensions. Aquesta actuació 
s'emmarca en la política de millora i organització dels espais 
de reserva del Museu. 

 

 

 

DOCUMENTACIÓ 

INVENTARI DEL FONS DE DIBUIXOS D’EZEQUIEL 
TORROELLA 

El primer semestre de 2018 s’ha dut a terme l’inventari de 
218 dibuixos realitzats pel pintor palamosí Ezequiel 
Torroella. Es tracta de dibuixos realitzats al Cercle artístic de 
Palamós el darrer quart del segle XX. 

D’aquesta manera queda completat l’inventari de fons 
d’aquest artista i s’ha posat a disposició per a la seva 
consulta. 
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PROJECTE DE DOCUMENTACIÓ DEL FONS DE 
NUMISMÀTICA DEL CAU DE LA COSTA BRAVA (2A 
PART) 

Al llarg d’aquest any 2018 s’ha dut a terme l’inventari d’una 
part del fons de monedes  del Cau.  

Es tracta d’un conjunt de 871 monedes de tot el món que 
daten des de mitjans segle XIX fins al tercer quart de segle 
XX. Aquesta feina culmina el projecte d’inventari del fons de 
numismàtica que es va iniciar l’any 2017 amb l’inventari de 
monedes de la península Ibèrica. 

A més de la informació requerida, s’han fotografiat i ubicat 
per a la seva millor gestió. 

 

CATALOGACIÓ DEL FONS BIBLIOGRÀFIC DEL CAU 
DE LA COSTA BRAVA 

El segon semestre de 2018 s’ha iniciat la tasca d’inventari 
d’una part del fons bibliogràfic del Cau de la Costa Brava. Es 
tracta de volums que daten del segle XIX i primera meitat 
del XX, amb una especial rellevància pel museu, el 
patrimoni bibliogràfic local o la història de Palamós. En 
concret s’han catalogat 130 títols.  

També s’ha iniciat l’inventari de les dues-centes cartes 
nàutiques procedents del vaixell mercant “Bensu”,  
embarrancat a la platja d’es Monestrí el 1979. 

Així mateix, s’han digitalitzat 106 fitxes d’inventari 
corresponent a ex-libris i estampes del fons del Museu. 
Aquesta informació, que encara es trobava en suport paper, 
s’ha incorporat a la base de dades gestionada pel programa 
MuseumPlus. 

CATALOGACIÓ DEL FONS DE L’ASSOCIACIÓ DE 
CONFRARIES DE PESCADORS DE GIRONA 

Aquest 2018 han començat els treballs de catalogació del 
fons de la Federació Gironina de Confraries de Pescadors, 
cedit a la Fundació Promediterrània per aquesta entitat per 
tal de garantir la seva correcta conservació així com facilitar-

ne la consulta i estudi. Del fons inclou unes 40 caixes amb 
correspondència diversa, estadístiques de pesca, retalls de 
premsa o actes de reunions. 

L’objectiu és garantir-ne la preservació i posar aquesta 
documentació a disposició dels investigadors. Aquest ha de 
ser l’inici de dels treballs per d'unificar arxius del patrimoni 
marítim que genera el nostre entorn, per tal de no perdre els 
nostres orígens i identitat pesquera. 

 

DIFUSIÓ DE LES COL·LECCIONS 

 

ENTRE MUSEUS 

Aquest any s’ha tornat a apostar per fer visible la 
col·laboració que duem a terme entre els museus gironins 
en aspectes com la documentació de col·leccions. 

 

 

 

El Museu de la Pesca ha rebut suport del Terracotta Museu, 
de la Bisbal d’Empordà, del Museu d’Arqueologia de 
Catalunya – Ullastret i del Museu Etnogràfic de Ripoll. 
Aquest suport ha permès millorar i ampliar la informació 
continguda a les fitxes d’inventari de diverses peces gràcies 
a la seva expertesa. Es tractava d’un gerro modernista 
(vegeu fitxa adjunta), de peces procedents del poblat iber de 
Castell i d’uns ventalls de Corpus, respectivament. 

 

ESTRELLES DEL MUSEU 

S’ha ampliat amb 50 imatges més la galeria de peces de 
pesca marítima que es mostren a la web del Museu de la 
Pesca sota l’epígraf de “peces destacades”. La imatge de 
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cada peça s’acompanya d’una fitxa descriptiva amb les 
dades més rellevants. 

 

 

Captura de la recurs web a la pàgina del Museu de la Pesca 

APLICACIÓ DE L’OBRA DEL FONS TORROELLA. 
INTEGRACIÓ DE NOVES OBRES INVENTARIES 

Aquest 2018 ha culminat el procés d’integració de les noves 
obres inventaries del fons Torroella a la plataforma digital 
instal·lada a la Capella del Carme de Palamós per a la seva 
consulta digital. 

Ara, el visitant que ho desitgi pot navegar per l’obra 
completa del pintor palamosí des de la pantalla tàctil ubicada 
en una de les capelles de l’església i conèixer les més de 
800 obres que componen aquest important fons pictòric. 

 

Pantalla de consulta del fons Torroella a la Capella del Carme de 
Palamós 
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5. RECERCA, COMUNICACIÓ CIENTÍFICA I 
PUBLICACIONS 
 
DIAGNOSI DEL PATRIMONI MARÍTIM I PESQUER DE 
LA COSTA BRAVA 

Estudi per avaluar l’estat actual dels béns que conformen 
l’inventari del patrimoni marítim i pesquer de la Costa Brava, 
realitat pel Museu de la Pesca en el marc de les 
convocatòries IPEC entre 1996 i 1999. S’ha recorregut el 
territori per establir una radiografia actualitzada amb 
l’objectiu de seleccionar aquells elements susceptibles de 
ser incorporats en una futura ruta que uneixi el litoral de 
caràcter turístic i de valoració patrimonial. 

DIAGNOSI DEL SECTOR PESQUER DEL BAIX 
EMPORDÀ 

Encàrrec del Consell Comarcal del Baix Empordà al Museu 
de la Pesca per analitzar la situació actual del sector 
pesquer dels tres principals ports de la comarca: Sant Feliu 
de Guíxols, Palamós i l’Estartit. L’encàrrec s’emmarca en la 
iniciativa del propi consell per impulsar l’economia dels 
territoris pesquers de forma participativa i col·laborativa, amb 
la participació de la societat civil, administracions i món 
acadèmic. 

ESTUDI SOBRE L’EVOLUCIÓ RECENT DE LA PESCA 
DE LA GAMBA VERMELLA A PALAMÓS 

Projecte engegat per un alumne de Biologia de la Universitat 
de Girona en el marc de les pràctiques de Grau. A partir de 
l’anàlisi estadística de més de 2 M de registres procedents 
de la subhasta del peix de la llotja de Palamós, s’ha descrit i 
interpretat l’evolució de la pesquera d’Aristeus antennatus 
per part de la flota d’arrossegament, tot visibilitzant algunes 
correlacions entre diferents paràmetres (captures, preus, 
dies i hores de subhasta, compradors, etc.) 

PARTICIPACIÓ EN EL DISSENY DE L’APP DE 
L’EMPRESA NAUTILUS 

Nautilus, empresa dedicada a la navegació xàrter per la 
costa del Montgrí i les Illes Medes, va encarregar al Museu 
de la Pesca l’elaboració dels textos d’una nova aplicació 
mòbil que servirà al visitant per interpretar la riquesa 
paisatgística del territori. 

 

JORNADES CIENTÍFIQUES, 

SEMINARIS, CONGRESSOS  I 

PRESENTACIONS 

PROGRAMA PESCA I CIÈNCIA 2018 

 

El Museu de la Pesca ha estat co-responsable de 
l’organització del programa de divulgació científica “Pesca i 
Ciència”, una iniciativa de la Càtedra d’Estudis Marítims per 
a la difusió del coneixement d’avantguarda en l’àmbit de les 
ciències marines. El programa va incloure 8 sessions i 14 
intervencions entre els mesos de març i novembre, 
celebrades al Museu de la Pesca, l’Espai del Peix i la Casa 
del Mar de Palamós. Van estar dirigides a diferents tipus de 
públic, des del professional, acadèmic i especialitzat fins al 
públic infantil i familiar, amb la participació de científics i 
tècnics de primer nivell dels àmbits de la ciència marina, de 
les universitats Autònoma i Girona, o de l’Institut de Ciències 
del Mar (CSIC). 

JORNADES D’HISTÒRIA MARÍTIMA MMB.  

L’1 de desembre es van celebrar les IV Jornada Recerca 
local, patrimoni i història marítima, organitzades pel Museu 
Marítim de Barcelona. El Museu de la Pesca va presentar la 
comunicació “La gestió de la pesca local a la Catalunya 
moderna”, en el marc de la recerca sobre els models de 
gestió pesquera a la costa catalana. 



 

 

 

 

 

38 

PARTICIPACIÓ EN LA  REUNIÓ DE MUSEUS DE LA 
PENÍNSULA IBÉRICA 

El Museu de la Pesca va participar en la “Reunión de 
Museos de la Península Ibérica”, celebrada al Museu 
Marítim de Barcelona el 15 de novembre de 2018. En 
concret es van presentar les comunicacions  “20 anys 
preservant un patrimoni valuós i... efímer”, a càrrec d’Alfons 
Garrido, en relació al programa Memòria Viva, i “Imatges 
que fan parlar, una actividad del Museo de la Pesca”, a 
càrrec de Núria Teno, conservadora i restauradora del 
Museu de la Pesca. 

 

CONFERÈNCIA SOBRE LA GAMBA VERMELLA A 
L’AGAM 

El 13 de juny el Museu de la Pesca va ser convidat per 
l’Associació Gironina d’Amics de la Mar a donar una 
conferència sobre la gamba de Palamós. El títol de la 
xerrada va ser “Què sabem avui de la famosa gamba de 
Palamós? Certeses, misteris i dubtes raonables”, a càrrec 
del tècnic del museu Alfons Garrido. 

PONENTS A LA JORNADA SOBRE OBSERVATORIS 
DE PÚBLICS 

Glòria Ñaco va participar com a ponent en la taula rodona 
“La gestió de la qualitat als museus de Catalunya”, en el 
marc de la jornada “Avaluant la qualitat als museus de 
l’Observatori de Públics” organitzada per l’Observatori dels 
Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya el 16 d’octubre 
de 2018 al MACBA. 

 

 

CONVIDATS A LES 4ES JORNADES NACIONALS DE 
PATRIMONI ETNOLÒGIC 

Miquel Martí va participar en les 4es Jornades Nacionals de 
Patrimoni Etnològic, celebrades a La Roca del Vallés el 
passat 9 de novembre de 2018 i dedicades a la memòria 
popular. En concret, va explicar en una ponència el 
programa Memòria Viva que desenvolupa el Museu de la 
Pesca per a la conservació, documentació i difusió del 
patrimoni immaterial de la gent de mar. 

PRESENTACIÓ DE “MEMÒRIES D’UN PESCADOR”, 
DE JORDI GARCIA “BONI” 

Jordi García, “Boni”, va presentar el 14 d’abril el llibre 
“Memòries d’un pescador”, una biografia que recorre els 
anys que es va dedicar a la pesca al port de Palamós. 
Miquel Martí, director del museu, va presentar l’acte que va 
aplegar un nombrós públic 

PRESENTACIÓ DE “PONTS D’AIGUA”, POEMARI DE 
JOAN PASCUAL 

7 de juliol es va presentar el llibre “Ponts d'aigua. Joan 
Pasqual i 25 poetes actuals”. L'acte va estar acompanyat 
d'un recital poètic. Els beneficis d’aquest llibre van ser 
destinats a l’associació “Open Arms”. 

EDICIONS PRÒPIES I ARTICLES 

PER A UNA HISTÒRIA DE LA PESCA DELS PAÏSOS 
CATALANS. RECERCA I REFLEXIONS 
HISTORIOGRÀFIQUES 

Publicació digital de la Càtedra d’Estudis Marítims 
(Universitat de Girona) i el Museu de la Pesca amb 
aportacions d’una desena d’investigadors al voltant de l’estat 
actual de la recerca en història de la pesca, plantejament de 
reptes i línies estratègiques per avançar en el seu 
coneixement. La tasca editorial va anar a càrrec dels Drs. 
Joan Lluís Alegret i Alfons Garrido. Aquest llibre, compost 
d’11 capítols i 154 pàgines, es pot descarregar gratuïtament 
a l’apartat de publicacions del Museu de la Pesca. 
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PUBLICACIONS EN LLIBRES I REVISTES 

Garrido, A. “Pirateria, captiveri i institucions per a la 
redempció d’esclaus catalans”. Exocetus Volitans, 2018 

Garrido, A.; Pujol, M. “Changements techniques et conflits 
de pêche dans la Catalogne de l’époque moderne”. 
Moissonner la mer. Économies, sociétés et pratiques 
halieutiques méditerranéennes (xixe-xxie siècle). Marsella: 
Karthala-MMSH, 2018, p. 19-3 
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6. RELACIÓ DEL MUSEU DE  LA PESCA AMB EL 
TERRITORI
 

TAULA DE COGESTIÓ DEL LITORAL DEL BAIX 
EMPORDÀ 

Els Departaments d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació i el Departament de Territori i Sostenibilitat han 
treballat conjuntament amb administracions, agents i entitats 
del territori per implementar un nou model de governança en 
l'àmbit marí de l'espai natural protegit inclòs dins la Xarxa 
Natura 2000 Litoral del Baix Empordà. El Museu de la 
Pesca va estat directament implicat en la creació de la Taula 
de cogestió del litoral del Baix Empordà, que es defineix 
com un espai permanent de participació on debatre i 
concretar propostes per millorar la gestió i ordenació dels 
usos i activitats marítimes en l’àmbit litoral baix-empordanès. 

PALAMÓS PEIX 

Pla estratègic per donar a conèixer el peix local fresc que 
desembarca a la llotja del municipi i convertir els pescadors i 
ciutadans en «prescriptors» d'aquest producte fresc. Hi 
participen administracions, empreses i entitats amb l’objectiu 
d’establir accions per a la divulgació de les diferents 
espècies que captura la flota local, la promoció de la pesca i 
el consum sostenible en l’àmbit ambiental i econòmic 

 

SMITHSONIAN FOLK FESTIVAL. WASHINGTON 
(EEUU) 

El Museu de la Pesca va ser l'encarregat de representar la 
cultura marítima catalana a l'Smithsonian Folk Life Festival. 
Catalunya va ser una de les cultures convidades enguany a 
aquest prestigiós festival celebrat a Washington del 27 de 
juny al 8 de juliol. Fins allà es van desplaçar els germans 
Ramon i Fèlix Boquera, pescadors i cuiners palamosins, per 
fer diversos tallers de demostració de la cultura marinera 
local: cuina marinera, nusos, armar i remendar xarxes, etc. 
Per això els van acompanyar objectes propis mariners, com 

ara l’embarcació “Felicitat”, llaüt inclòs en el fons de 
patrimoni surant del propi Museu de la Pesca.  

 

 

ACCIÓ A “ALIMENTÀRIA 2018” 

 

Showcooking celebrat el 18 d’abril en el marc de la Fira 
Alimentària a Girona on hi van participar el patró major de la 
Confraria de Pescadors de Palamós, el director de la 
Fundació Promediterrània i un xef col·laborador de l’Espai 
del peix de Palamós. Es van proposar possibles receptes 
amb peix de baix cost i alt valor nutricional per introduir-lo en 
la restauració col·lectiva, dirigint-se especialment al col·lectiu 
infantil. Es van preparar dues receptes i es va repartir entre 
els assistents en català i en castellà. 
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PARTICIPACIÓ AL FÒRUM AMMM 2018, A NÀPOLS  

Com a membre de l’Associació de Museus Marítims de la 
Mediterrània, el Museu de la Pesca va ser present a Nàpols 
per participar en la “24è Fòrum del Patrimoni Marítim del 
Mediterrani”. Els dies 7 i 8 de juny es va discutir al Museo del 
Mare de la ciutat italiana sobre el present i el futur en la 
difusió del patrimoni marítim, amb una intervenció del 
director del Museu de la Pesca, Miquel Martí. 

 

 

ASSISTÈNCIA AL SALÓ NÀUTIC DE BARCELONA 

Els dies 11, 12 i 13 d’octubre el Museu de la Pesca va oferir 
al Saló Nàutic de Barcelona diferents tallers nàutics adreçats 
al públic infantil i familiar, en horari de matí i tarda.   

IMPLICACIÓ EN EL III CONGRÉS DE CUINA 
CATALANA 

El Museu de la Pesca forma part d’un dels grups de treball 
del III Congrés de cuina catalana, una iniciativa 
descentralitzada que impulsen sis universitats catalanes 
(Universitat de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat 
Rovira i Virgili, Universitat de Lleida, Universitat de Vic, i 
Universitat Oberta de Catalunya) i la Fundació Institut Català 
de la Cuina i de la Cultura Gastronòmica (FICCG) i amb el 
suport del Patronat de Turisme Costa Brava.  

 

 

 

ESCENARI DE L’ONADANCE 2018 

El hall del Museu de la Pesca va ser escenari d’una de les 
actuacions del Festival ONADAnce 2018, que vol donar 
visibilitat a la dansa contemporània en el territori. Un de 
ballarins va usar el 5 de juliol el museu per dur a terme una 
performance de ball i expressió corporal. 

 

 

MUSEU DE LA PESCA I PESCADORS LOCALS ES 
REUNEIXEN AMB WWF A PALAMÓS 

Els pescadors de Palamós i l’ONG World Wildlife Fund 
s’han reunit aquesta setmana per a un intercanvi en el marc 
d’un projecte de pesca artesanal. En l’acte, que es va fer a 
l’Espai del Peix, els pescadors palamosins van explicar la 
seva experiència amb el pla de gestió de la gamba i la seva 
relació cada vegada més estreta amb el món científic. La 
trobada es va complementar amb visites al Museu de la 
Pesca i a la subhasta del peix, així com amb una 
demostració de cuina marinera. 
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SIGNATURA DEL CONVENI DE LES ANTENES DE 
L’OPEI 

 

Signatura del conveni de compromís i col·laboració de la 
recerca etnològica impulsada pel Departament de Cultura, a 
través de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial, 
per al trienni 2018-2020. La signatura va tenir lloc al 
Departament de Cultura, i van participar alcaldes, presidents 
i representants de museus, entitats, centres d’estudis i 
acadèmies de caràcter etnogràfic de 21 municipis, entre ells 
el de Palamós. 
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7. RELACIONS I CONNECTIVITAT INSTITUCIONAL 
 
 

XARXES DE MUSEUS I INSTITUCIONALS 

El Museu de la Pesca cerca la connectivitat cultural, 
territorial i institucional per enfortir la seva tasca i 
incrementar-ne l’impacte. Per això treballa activament en les 
diferents xarxes de museus d’abast temàtic i territorial.  

 

ICOM (International Council of Museums)  

ICMM (International Council of Maritime Museums)  

AMMM (Associació de Museus Marítims del Mediterrani)  

XMCC (Xarxa de Museus de la Costa Catalana)  

XARXA DE MUSEUS DE LES COMARQUES 
GIRONINES 

XMCB Xarxa de Museus de la Costa Brava  

XMEC Xarxa de Museus d'Etnologia de Catalunya  

XMTS Xarxa de Museus de Territori i Societat 

Membre i antena de L'OBSERVATORI DEL PATRIMONI 
ETNOLÒGIC I IMMATERIAL, de la Generalitat de 
Catalunya  

Seu de LA CÀTEDRA D'ESTUDIS MARÍTIMS Universitat 
de Girona 

Seu de L'ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL MUSEU DE LA 
PESCA 

Subseu de l'INSTITUT D'ESTUDIS DEL BAIX EMPORDÀ 

 

PARTICIPACIÓ EN CLUBS DE MÀRQUETING  

El Museu de la Pesca participa de forma activa en diferents 
clubs de màrqueting impulsats pel Patronat de Turisme 
Costa Brava Girona que tenen per objectiu agrupar 
temàticament i promocionar plegades entitats públiques i 
privades en l’àmbit del turisme i el territori cap al seu públic 
objectiu.  

COSTA BRAVA GIRONA CONVENTION BUREAU  

Conveni per a la promoció i difusió de les comarques 
gironines com a seu de congressos, convencions i viatges 
d’incentius, el foment de la desestacionalització de l’oferta 
turística i la captació d’un nou segment de mercat.  

CLUB DE MÀRQUETING D’ENOGASTRONOMIA  

Conveni per a la promoció de l’Espai del Peix en el marc 
dels objectius del club, com ara millora del 
desenvolupament del sector turístic, i la realització d’accions 
en l’àmbit del màrqueting i la comercialització. 

CLUB DE MÀRQUETING CULTURA I IDENTITAT  

Instrument concebut per desenvolupar producte cultural en 
el seu vessant turístic, de manera conjunta i cohesionada 
amb tots els organismes públics o privats del territori. 

 

PARTICIPACIÓ INSTITUCIONAL 

El Museu de la Pesca forma part de: 

GALP COSTA BRAVA 

Els Grups d'Acció Locals Pesquers (GALP) són entitats 
sorgides del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) 
2014-2020 per a dissenyar i desenvolupar en el territori, de 
baix a dalt, les estratègies per a la gestió dels ajuts 
europeus, tot permetent centrar les actuacions i els recursos 
en les prioritats definides pel territori mateix.  

El GALP Costa Brava té com a missió fomentar una activitat 
pesquera sostenible a partir de la protecció del medi 
ambient i els recursos naturals, i potenciar alhora la 
comercialització dels productes pesquers com a pilar bàsic 
de la viabilitat del sector, oferir suport als agents socials i 
impulsar iniciatives que afegeixin valor als municipis i al 
territori costaner.  
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CAMPUS D’ALIMENTACIÓ I GASTRONOMIA DE LA 
UNIVERSITAT DE GIRONA 

El Campus d’Alimentació i Gastronomia de la Universitat de 
Girona té per objectiu principal facilitar proactivament la 
relació entre les empreses i institucions del sector de 
l'alimentació i la gastronomia amb la Universitat de Girona, 
sobre la base del contacte a priori i la promoció i 
manteniment d’una relació continuada a través d’una 
interlocució personalitzada i única amb la Universitat de 
Girona. 

III CONGRÉS CATALÀ DE LA CUINA. 

Impulsat per  sis universitats catalanes (Universitat de 
Barcelona, Universitat de Girona, Universitat Rovira i Virgili, 
Universitat de Lleida, Universitat de Vic, i Universitat Oberta 
de Catalunya) i la Fundació Institut Català de la Cuina i de la 
Cultura Gastronòmica (FICCG)i amb el suport del Patronat 
de Turisme Costa Brava. 

 

CONVENIS 

Els convenis de col·laboració són una eina fonamental per a 
la gestió administrativa i estratègica del Museu de la Pesca i 
de l’Espai del Peix enguany es volen renovar els que 
detallem: 

FUNDACIÓ DAMM 

PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA- PIRINEU DE 
GIRONA per a l’Espai del Peix. 

Conveni de col·laboració entre la Fundació Promediterrània i 
CCMASA per a la inclusió de l’entrada gratuïta al Museu de 
la Pesca dins l’oferta del Club Super3. 2018-2021. 

UNIVERSITAT DE GIRONA, per a la Càtedra d’Estudis 
Marítims i Documare: Centre de Documentació de la Pesca 
i el Mar. 

Conveni CARNET JOVE. 

CONVENI DE PRÀCTIQUES per alumnes de la UdG curs 
2017-2018: 

 Marta Fortuny, estudiant de Grau de Pedagogia 

 Meryem Amine Lakbir, estudiant de Grau de Turisme 

 Berta Granell, estudiant de Grau de Turisme 

 Pau Ferrés, estudiant de Grau de Biologia 

CONVENI ESCOLA VEDRUNA, per estudiants de 
pràctiques de batxillerat curs 2017-2018: 

 Laura Ferrés 

CONVENI INSTITUT DE PALAMÓS, per a estudiants de 
4rt d’ESO del projecte Singulars: 

 Dariana Merez, curs 2017-2018 

 Àlex Anguila, curs 2018-2019 

 

PARTICIPACIÓ DE L’EQUIP TÈCNIC 

Així mateix l’equip tècnic del Museu de la Pesca és 
representant dels comitès executius o grups de treball 
sectorials que detallem: 

Miquel Martí, director del Museu de la Pesca i de la 
Fundació Promediterrània forma part de la junta directiva 
del GALP Costa Brava, com a vocal del sector social. 

Forma part del comitè d’experts del III CONGRÉS CATALÀ 
DE LA CUINA. 

Glòria Ñaco, tècnica del Museu de la Pesca és la 
representant en la comissió executiva de museus, espais, 
aules gastronòmiques i escoles d’hostaleria del CLUB 
D’ENOGASTRONOMIA DEL PATRONAT DE TURISME 
COSTA BRAVA-PIRINEU DE GIRONA. 

Forma part de la comissió tècnica del III CONGRÉS 
CATALÀ DE LA CUINA. 

És coordinadora del projecte estratègic local PALAMÓS 
PEIX. 

Núria Teno, Tècnica del Museu de la Pesca, forma part del 
grup de Documentació de Col·leccions Marítimes de LA 
XARXA DE MUSEUS MARÍTIMS DE LA COSTA 
CATALANA i de la Comissió de Conservació i 
Documentació de LA XARXA DE MUSEUS DE LES 
COMARQUES DE GIRONA. 

Alfons Garrido, documentalista, forma part de RECIDA 
(RED ESPAÑOLA DE CENTROS DE 
DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL). 
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DADES DE PÚBLICS 2018 
 

Evolució del número de visitants 2002-2018 

 

 

 

Procedència dels visitants Visitants per grups d’edat 
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RESULTAT ECONÒMIC 2018 

 

INGRESSOS 

CONCEPTE IMPORTS % 

Vendes entrades 41.475 6,80% 

Vendes articles 44.469 7,31% 

Activitats 67.032 10,99% 

Tallers Espai del Peix 62.478 10,25% 

Cursos i activitats pedagògiques 31.952 5,24% 

INGRESSOS PROPIS 247.406 40,57% 

Subvenció Ajuntament 170.000 27,85% 

Subvencions per activitats 99.920 16,36% 

Patrocini i Mecenatge 33.500 5,49% 

Subvencions de capital 57.688 9,45% 

Altres ingressos 1.886 0,31% 

INGRESSOS SUBVENCIONS I CONVENIS 362.994 59,46% 

   

TOTAL INGRESSOS 610.400 100 % 
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DESPESES 

CONCEPTE IMPORTS %  

Sous i salaris 153.056 27,02% 

Seguretat Social 46.612 8,23% 

Compres 54.423 9,61% 

Assessoraments cuina 31.910 5,63% 

Festivals i fires 57.177 10,09% 

Projecte “Palamós Peix” 15.232 2,69% 

Altres serveis 62.999 11,12% 

Variació d’existències 1.410 0,25% 

Lloguer Espai del Peix 12.533 2,21% 

Reparacions i conservació 68.279 12,05% 

Serveis professionals independents 14.731 2,60% 

Assegurances 3.610 0,64% 

Publicitat 7.748 1,37% 

Subministraments 33.853 5,98% 

Despeses bancàries/financeres 2.872 0,51% 

   

TOTAL DESPESES 566.445 100% 

RESULTAT BRUT EXERCICI 2018 43.955  

AMORTITZACIONS 60.994  

RESULTAT NET EXERCICI 2018 -17.037  
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