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Fundació Promediterània 
 

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

la Fundació Promediterrània per a la conservació, 

l’estudi i la difusió del patrimoni cultural i marítim per 

a gestionar el Museu de la Pesca i els seus 

projectes connexos en l’àmbit de la salvaguarda, 

l’estudi i la difusió del patrimoni marítim i pesquer 

de la Costa Brava i el patrimoni local. 

El patronat és l’òrgan de govern, representació i 

administració de la Fundació Promediterrània, 

format per 15 membres. 

Les responsabilitats essencials del patronat són: 

orientar i impulsar objectius estratègics de la 

Fundació, garantir la transparència i eficiència de la 

seva gestió, aprovar els plans de treball i traslladar 

a la societat la importància de la seva missió. 

  

 

 

 

President 

Sr. Lluís Puig Martorell. Alcalde de Palamós. 

 

Patrons 

Sra. Maria Puig Ferrer. Regidora de l'Ajuntament 

de Palamós. Vicepresidenta 

Sr. Emili Colls Fontanet. Regidor de l’Ajuntament 

de Palamós. Secretari 

Sra. Yolanda Aguilar Gallego. Regidora de 

l'Ajuntament de Palamós  

Sr. Núria Botellé. Regidora de l'Ajuntament de 

Palamós  

Sra. Pilar Arxé Fonalleras. Regidora de 

l'Ajuntament de Palamós 

Sra. Roser Huete Calderón. Regidora de 

l'Ajuntament de Palamós 

Sra. Agnés Gasull Costa. Representant del 

Consell Comarcal del Baix Empordà 

Sra. Montserrat Mindan Corada. Representant de 

la Diputació de Girona 

Sr. Antoni Albalat Martínez. President de la 

Confraria de Pescadors de Palamós 

Sr. Joan Pere Gómez Comes. Director general de 

Ports de la Generalitat 

Sr. Frederic Valls i Vilaespasa. Representant de la 

Direcció General de Pesca i Afers Marítims 

Sr. Roser Güell Gou. Representant de la 

Federació Nacional Catalana de Confraries de 

Pescadors 

Sr. Joan Lluís Alegret i Tejero. Representant de la 

Universitat de Girona 

Sr. Josep Pujolràs Nonell. Representant de Roca 

Junyent Advocats 
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Missió de la Fundació Promediterrània 
  

dquirir, salvaguardar, conservar, vetllar i difondre l'herència cultural de la gent de mar del litoral 

català en general i, de forma especial, del gironí, així com el seu patrimoni marítim i pesquer, amb 

el propòsit d'assolir la sensibilització i el gaudi de la societat envers el medi marítim i la cultura del 

peix, i de contribuir, amb qualitat, al desenvolupament cultural, social i econòmic del territori. 

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

OBJECTIUS FUNDACIONALS  

a) Preservar, mantenir i incrementar el patrimoni que 

constitueix el fons del Museu de la Pesca. 

b) Fomentar la comprensió del món marí i de la gent 

de la mar a través de l'aprenentatge i sensibilitzar la 

societat envers la preservació del medi marítim. 

c) Instituir beques, ajudes a estudiants, així com 

organitzar i finançar trobades i conferències. 

d) Promoure publicacions de qualsevol mena per a 

difondre les activitats del Museu de la Pesca i l’Espai 

del Peix, així com les relacionades amb les finalitats 

fundacionals; crear i organitzar un fons documental 

envers la temàtica objecte de la Fundació. 

e) Oferir al públic una experiència satisfactòria en 

clau lúdica a partir de la seva visita al Museu de la 

Pesca i a l’Espai del Peix. 

f) Liderar i promoure la recerca sobre el medi marí i 

la pesca a la costa catalana en general i a la Costa 

Brava en particular. 

g) Donar claus d'interpretació de la realitat 

econòmica, social i cultural del sector marítim i 

plantejar els problemes actuals i els reptes que el 

sector marítim i pesquer ha d'afrontar. 

 

 

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

lloc de diàleg entre la gent del mar i la resta de la 

societat. 

i) Accentuar la vocació marítima de Palamós. 

j) Convertir el Museu de la Pesca en un referent de 

la identitat de les comunitats de la costa gironina i 

aconseguir que sigui reconegut com un referent dins 

el seu àmbit. 

k) Fer que el Museu de la Pesca i l’Espai del Peix 

esdevinguin un element central de la imatge de 

Palamós i un centre d'atracció per a diferents tipus 

de visitants, tant estrangers com nacionals i, 

d'aquesta manera, contribuir a la promoció cultural, 

social, turística i econòmica del territori. 

l) Impulsar la recerca sobre el mar i la pesca amb 

programes i activitats que impliquin al Museu de la 

Pesca i establir acords amb universitats, centres 

d'estudis, institucions, organismes o entitats, 

públiques o privades, amb una línia de recerca 

similar. 

m) Promocionar, vetllar i contribuir al 

desenvolupament del patrimoni cultural del municipi 

de Palamós, entès com a patrimoni cultural, natural, 

paisatgístic, històric, artístic, arqueològic, 

monumental, arquitectònic, etnològic, industrial, 

paleontològic, documental, bibliogràfic, científic o 

tècnic, etc. 

 

   

A 
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Equipaments i serveis gestionats per 
la Fundació Promediterrània 
 

 

Museu de la Pesca 

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

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

i generar reflexió i debat sobre els reptes del sector. 

 

Espai del Peix 

Equipament cultural que contribueix al coneixement dels productes pesquers i a la 

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

cotitzades, però amb un alt valor culinari i gastronòmic, amb el compromís de 

fomentar-ne el consum responsable. 

 

Les Barques del Peix 

Extensió surant del Museu de la Pesca formada per dues embarcacions 

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

coneixements i pràctiques associades a l’ofici de pescador.  

 

Càtedra d’Estudis Marítims 

Instància universitària de la Universitat de Girona que funciona com a plataforma 

d'estudi, projecció exterior i divulgació de l'activitat marítima i pesquera del litoral 

gironí, i de la seva riquesa patrimonial, social, econòmica i cultural. 

 

Documare: centre de documentació de la pesca i el mar 

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

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

pesquer, amb l'objectiu de construir coneixement, valoritzar i sensibilitzar la societat 

vers l'activitat, la cultura i el patrimoni marítim. 
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L’Equip humà
 

Miquel Martí 

Director de la Fundació 

Promediterrània i director del 

Museu de la Pesca. 

Glòria Ñaco 

Coordinadora responsable de 

Públics. Tècnica de difusió,  

educació i acció cultural. 

Núria Teno 

Coordinadora responsable de 

Col·leccions.  Conservadora i 

restauradora 

Raül Mata 

Tècnic del patrimoni flotant. 

Coordinació de manteniment 

d’equipaments 

Alfons Garrido 

Documentalista del centre de 

documentació.  Comunicació 

digital. Recerca.  

Montse Sistané 

Administrativa i comptable 

Xavier Martínez 

Cap de recepció i reserves del 

Servei  d’Atenció al Visitant 

M. Àngels Solé 

Recepcionista i guia cultural.  

Servei d’Atenció al Visitant 

Olga Miàs 

Recepcionista i guia cultural. 

Servei d’Atenció al Visitant 

Ariadna Pla  

Recepcionista i guia cultural. 

Servei d’Atenció al Visitant 

Ramon Boquera 

Guia cultural de l’Espai del Peix. 

Marc Ferriol 

Coordinador del projecte 

“MasterPeix” 

Olga López 

Manteniment 

Amb la participació de 

Meryem Amine 

Reforç de campanya d’estiu. 

Estudiant en pràctiques 

Universitat de Girona 

Marina Jabato 

Reforç de campanya d’estiu. 

Estudiant en pràctiques 

Universitat de Girona 

Mireia Masseguer 

Estudiant de batxillerat en 

pràctiques. Institut Vedruna 

Palamós  

Berta Hernández 

Estudiant de batxillerat en 

pràctiques. Institut Vedruna 

Palamós
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Principals dades d’acció museològica 
2019 

 

 
 
 

 

  

3 
Exposicions 

temporals 

193 
nous objectes, 

documents i 

fotografies als 

fons museístics 

44.622 
Visitants al 

Museu de la 

Pesca 

26.378 
usuaris per 
activitats 

pròpies 

8.772 
seguidors a les 

xarxes socials 

68.658 
visitants únics 

digitals i 

250.892  

pàgines vistes 

11.499 
referències al 

catàleg del 

centre de 

documentació 

95% 
d’objectes 

registrats 

digitalment 

322.342 € 
d’ingressos propis. 

50,29% dels 

ingressos totals 

5.700,76 € 
invertits en 

restauració i 

conservació 

10.195 
Usos a l’Espai 

del Peix 

334 
dies d’obertura 

a l’any 

10.809 
Usos de públic 

escolar 

8.576 
Objectes i 

espècimens 

inventariats 
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Presentació 2019 
 

Teniu a les mans la Memòria d’Activitats de la 

Fundació Promediterrània 2019.  

Fonamentalment, per enguany hem plantejat 

una reflexió estratègica sobre el Museu de la 

Pesca i el seu paper en el context museístic, 

en la seva temàtica marítima i en el seu entorn 

territorial, com a element que aporta un valor 

diferencial i de qualitat a l’oferta cultural 

gironina. 

Hem treballat també, sota la fórmula “La mar, 

el mar”, el rol de la dona en el sector pesquer, 

en la seva història recent i en l’actualitat. 

El conjunt d’accions i d’activitats que us 

presentem s’han orientat a aquests eixos de 

treball amb l’ànim de fer més visible el treball 

del Museu i la contribució de la dona en aquest 

sector marítim. 

El document també recull altres iniciatives que 

pretenen fer del Museu de la Pesca un 

equipament viu i dinàmic, atent a la demanda, 

generador d’ofertes, amb vocació de servei i 

orientat a treballar per contribuir a la 

sostenibilitat del mar i de les activitats 

humanes que s’hi desenvolupen, des del 

coneixement de la seva història i des de la 

consciència que expliquem un patrimoni 

cultural i natural valuós.

  

“La mar, el mar ”
.  



13 

 

  



14 

 

  

Accions 2019 
 

 

DISSENY I IMPLEMENTACIÓ DE PROGRAMES I 
ACTIVITATS PER A LA DIFUSIÓ DEL PATRIMONI 
CULTURAL O PER A LA CREACIÓ DE PÚBLICS 

 

DIFUSIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL  
AMB FINALITATS EDUCATIVES 

PÚBLIC ESCOLAR 

Programa pedagògic “Viu la mar”. 
Patrimoni marítim 

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

específic per a centres educatius. Al llarg dels anys ha 

anat adaptant el discurs a les necessitats de la comunitat 

educativa i als nous equipaments i possibilitats que s’han 

anat obrint al port de Palamós.  

Actualment compta amb 35 activitats repartides entre els 

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

centrades en la descoberta i el coneixement del medi, 

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. 

Al llarg del 2019, a “Viu la Mar” han participat 4.828 

alumnes. 

Programa educatiu “Fem arrels” 

És un programa de caràcter gratuït adreçat als centres 

escolars de Palamós. Apropa el patrimoni cultural i natural 

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

especial i als alumnes del Consorci per a la Normalització 

Lingüística del municipi. Per tal de posar els fonaments en 

el coneixement del propi entorn, es treballa conjuntament 

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

de l’Ajuntament de Palamós. 

 “Fem arrels” ha acollit un total de 1.484 alumnes, 
repartits entre les diferents activitats del programa. 
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Cases de colònies 

A més a més, cal destacar que les diferents cases de 

colònies de l’entorn també usen el Museu de la Pesca en 

el marc de la seva oferta pedagògica. 4.497 escolars 

d’arreu de Catalunya ha visitat el museu el 2019 seguint 

aquest format. 

En resum, les activitats pedagògiques del Museu de la 

Pesca ha atès 10.809 alumnes. 

 

PÚBLIC FAMILIAR I TURISTA 

Programa regular d’activitats del 
Museu de la Pesca 

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

programa regular d’activitats per acostar als visitants, 

des de diferents perspectives, el ric patrimoni marítim i 

pesquer del municipi. Entre les organitzades, destaquen 

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

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

visita gratuïta a l’exposició permanent, les sessions de 

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

gratuïta a les barques del peix Gacela i Estrella Polar. 

 

Jornades Europees de Patrimoni 
#JEP2019 

Aprofitant el 25 aniversari del referèndum que va permetre 

salvar de l’especulació urbanística l’espai natural de 

Castell, el dia 12 d’octubre s’organitzà una visita guiada 

per donar valor al patrimoni cultural i ambiental del 

paratge. En el marc de les Jornades Europees del 

Patrimoni, els participants van sortir del nou aparcament 

per parlar in situ de l’acció de Salvem Castell per a la 

salvaguarda de l’espai, conèixer el poblat iber, valorar 

l’estat de les dunes litorals que envolten la platja o les 

accions per allunyar els vehicles que s’han dut a terme en 

els últims mesos. 

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

“A l'art, tothom hi té part. Visita accessible i inclusiva al 

Museu de la Pesca”. Diumenge 24 de novembre. De la 

mà d’una guia del Museu de la Pesca,  es va proposar 

olorar peix, tocar arts de pesca, escoltar la mar, tastar 

cuina marinera, veure les barques de pesca... però també 

tocar cuina marinera, tastar aigua de mar, olorar arts de 

pesca, veure peixos i escoltar les barques de pesca. Un 

viatge guiat, inclusiu i accessible al Museu de la Pesca, a 

través dels cinc sentits! 

 

Dia Internacional dels Museus. 18  de 
maig 

Enguany, el Museu de la Pesca, en el marc del Dia 

Internacional dels Museus, va oferir dues accions, 

dirigides a tipus de públic diferents. Per una banda, durant 

tot el matí es posaren a prova els coneixements i habilitats 

dels més menuts, en grups o famílies, amb un joc de 

pistes i enigmes escampats per tota l’exposició 

permanent. Al vespre, en el marc de “La nit dels Museus” 

va ser vetllada amenitzada per l’associació Amics del 

Museu de la Pesca, amb la projecció d’imatges antigues 

del port de Palamós i un petit refrigeri pels assistents. 
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Pescaturisme Palamós  

El Museu de la Pesca, com a centre autoritzat per la 

Generalitat de Catalunya, ha ofert per sisè any consecutiu 

l’activitat de pescaturisme, una activitat que treballa en la 

línia de reforçar la identitat maritimopesquera del 

municipi. Des del seus orígens, es ve organitzant en 

col·laboració amb la Confraria de Pescadors de Palamós 

i les empreses pesqueres del port de Palamós, i 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.  

En un moment donat de l’activitat es va haver d’anul·lar 

per dificultats tècniques relacionades amb l’embarcació 

participant. 

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

El festival mariner Palamós Terra de Mar, celebrat els dies 

11 i 12 de maig, va tenir com a fil temàtic d’enguany el 

comerç marítim. Al llarg del cap de setmana va 

rememorar-ne la història i va ensenyar l'actualitat del 

cabotatge al port de Palamós. Més de 18.000 persones 

van gaudir de l’extens programa d’activitats al voltant del 

port i el comerç, de les embarcacions visitables atracades 

al moll, de les sortides en vaixell pel litoral, dels bateigs de 

mar i de la cuina marinera dels pescadors de Palamós, 

entre molts altres atractius d’aquest festival, referent a la 

Costa Brava. 

 

VI Fira de la Gamba de Palamós  

La 6a Fira de la Gamba de Palamós, celebrada el 8 de 

juny a l’esplanada de la llotja de Palamós, va tornar a ser 

un  èxit d’assistència i participació. Es van servir més de 

250 kg de gamba de Palamós, es van vendre més de 

20.000 tiquets i es van servir prop de 7.000 tastets, 

“platillos” elaborats amb gamba o amb altres productes 

gastronòmics del territori. La gran participació i la bona 

acceptació d’expositors i restauradors indiquen que la Fira 

de la Gamba s’ha consolidat, després de sis edicions, com 

una de les mostres gastronòmiques més importants de les 

comarques gironines. 

 

Programa d’Activitats d’Estiu  

Patrimoni marítim i pesquer 

Durant els mesos d’estiu, quan s’incrementa l’afluència de 

visitants a Palamós, el Museu de la Pesca desplega un 

extens programa d’activitats per arribar a aquest públic 

turista heterogeni, de procedències, llengües i interessos 

diversos.  

Al llarg del 2019 s’han renovat i millorat algunes activitats 

i s’han inclòs altres per primera vegada en el catàleg 

d’esdeveniments del museu. Enguany s’han introduït com 

a novetats:  

 

 Show-cookings de cuina familiar, dirigits a famílies 

amb adults i infants 

 Tallers de cuina amb degustació, “del mercat al plat”  

 Show-cooking de cuina de l’antiguitat, amb motiu de 

l’exposició temporal “Navegants d’aiguamollls. 2.000 

anys de tresors enfonsats” del Museu d’Arqueologia de 

Catalunya.  

A més a més, s’han reelaborat algunes accions per 

dotar-les d’un nou format més atractiu per al públic 

participant: 

 Petits Xefs i Joves Xefs. 

 Visita guiada “Peix Blau” amb degustació.  
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Tot això, acompanyat de propostes per conèixer de 

primera mà el peix fresc de Palamós, l’ofici de pescador i 

el ric patrimoni marítim i pesquer local. 

Visita guiada a la subhasta del peix en directe 

 Visita guiada  al Museu de la Pesca 

 Visita guiada a les Barques del Peix 

 Visita guiada “Gamba de Palamós” 

 Show cookings de cuina marinera tradicional 

 

Patrimoni local 

El patrimoni local de Palamós també ha estat protagonista 

d’un programa específic d’activitats, organitzat en 

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

Palamós. Les activitats incorporades a la proposta cultural 

van ser: 

 El Palamós, de Truman Capote. Ruta literària. 

 Visita la 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  

15a Mostra de Destresa Marinera 

Dissabte 14 de desembre, l’exposició permanent del 

Museu de la Pesca va esdevenir l’escenari per celebrar la 

15a Mostra de destresa marinera, una selecció i 

demostració en directe d’oficis tradicionals relacionats 

amb el mar i la pesca. Al llarg del matí el públic va poder 

admirar i participar del coneixement, l’experiència, 

l’expertesa i habilitats que atresoren la gent de mar de la 

Costa Brava. 

 
Al llarg dels diferents àmbits de l’exposició i envoltats de 

les peces de la col·lecció, dones i homes, professionals 

en actiu o ja retirats, van treballar en alguns dels oficis 

tradicionals de les platges i ports catalans: la confecció de 

nanses, gambines i cofes amb fibres vegetals; elaboració 

de palangres, teixir i sargir xarxes, fabricació de caps i 

cordes, taller de nusos i entolladures, la construcció de 

vaixells en miniatura o mostres de la feina d’un mestre 

d’aixa. Van ser participants d’orígens i oficis ben diferents, 

units en el marc d’aquesta mostra marinera. 

Centenars de persones van visitar la singular mostra 

d’oficis, organitzada pel Museu de la Pesca i emmarcada 

en el programa Cultura Viva, impulsat per la Generalitat 

de Catalunya per difondre la riquesa patrimonial i 

etnològica del país. 

Nadal al Museu 2019 

Iniciativa conjunta amb els 26 museus de les Comarques 

Gironines per impulsar la 5a edició de Nadal al Museu, 

que en aquesta ocasió va tenir lloc entre el 6 de desembre 

i el 7 de gener.  

Durant les vacances de Nadal a part de l’àmplia oferta 

d’activitats familiars programades, es va preparar un joc 

de pistes encadenades adreçades als nens i nenes, un 

repte de descobrir les pistes i aprendre del patrimoni 

cultural de cada museu; una bona oportunitat per 

descobrir amb família els museus de les comarques de 

Girona. 

A més a més, es van programar activitats  com “A l'art 

tothom hi té part. Visita guiada a l'exposició 

permanent”, una visita guiada a les Barques del Peix, una 

demostració de destresa marinera, tallers de cuina a 

l’Espai del Peix, una visita guiada al Castell de Sant 
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Esteve de Mar (La Fosca), visites a la subhasta del peix i 

show cookings de cuina marinera tradicional. 

El Museu de la Pesca va renovar el 
2019 el segell de qualitat SICTED  

El Museu de la Pesca va renovar el Distintiu de Qualitat 

Turística en Destinació 2019, impulsat pel Consell 

Comarcal del Baix Empordà en col·laboració amb el 

Sistema Integral de Calidad Turistica en Destinación 

(SICTEC). 

Aquest segell persegueix la millora continua dels serveis 

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

a la comarca. Es dóna la característica que el Museu de 

la Pesca va assolir la màxima nota per sisè any 

consecutiu, subratllant el seu compromís amb els milers 

de visitants i usuaris que anualment visiten el museu i que 

gaudeixen del seu programa d’activitats.  
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PÚBLIC ESPECIALITZAT, TURISME 
CULTURAL, PÚBLIC LOCAL I 
COMARCAL 

Visites guiades al claustre del Mas 
del Vent 

Activitat per descobrir els elements arquitectònics i 

artístics més destacats de la finca del Mas del Vent, entre 

els que destaca el claustre "romànic", el mas i la torre de 

defensa – declarats Bé Cultural d’Interès Nacional. La 

visita s’acompanya d’un tastet de productes Km0 de la 

finca palamosina Bell-lloc i una copa de vi.  

 

Aquesta iniciativa sorgeix de la col·laboració de Brugarol, 

empresa propietària de la finca i el claustre, i 

l’Ajuntament de Palamós, i s’organitza entre Focus 

Engelhorn, el mateix Ajuntament i la Fundació 

Promediterrània. 

“Una mar fràgil”.  Cicle de cinema 
documental 

Un any més, el Museu de la Pesca va ser l’escenari del 

cicle de cinema documental “Mar fràgil”, una iniciativa 

que posa en relleu les produccions audiovisuals 

relacionades amb el mar i la pesca. Enguany es van 

projectar tres audiovisuals: “El vaixell fenici Mazarrón II” 

(15 de juliol), “El dia a dia dels pescadors de Palamós” (16 

de juliol, inclosa en la 9a Mostra Internacional de Cinema 

Etnogràfic) i “El món submarí de la Mediterrània” (17 de 

juliol). Les tres projeccions es van seguir amb un debat 

amb els protagonistes i responsables de les imatges. 

 

Memòria Viva. Patrimoni immaterial 

El programa de recuperació del patrimoni immaterial 

“Memòria Viva” sumava enguany tres activitats i deu 

sessions. 

 

Converses de Taverna, diàlegs amb la gent de mar: 

 Associacionisme nàutic. 15 de febrer 

 Efectes del canvi climàtic en el litoral. 15 de març 

 Peixos desconeguts, tresors saborosos. 26 d’abril 

 Peixateries de Palamós. 15 de novembre 

Imatges que fan parlar, descoberta dels fons fotogràfics: 
 Postals de Palamós. 25 de novembre 

 Dones de mar. 13 de desembre 
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Mestres dels fogons, difusió de la cuina marinera del 

territori: 

 Cuina marinera casolana. 18 de gener 

 Taller de cuina amb els pescadors de Palamós. 20 

d’abril 

 Plats de mar i muntanya. 4 de desembre 

 Cuina de festa. 11 de desembre 

 

PÚBLIC FAMILIAR I INFANTIL 

Sessions de conta-contes mariners al 
Museu de la Pesca 

El Museu de la Pesca es convertí en l’escenari de tota la 

família per deixar-se emportar per les històriques 

narrades en diferents sessió de conta-contes mariners, 

amb peixos, barques, pirates, sirenes, balenes i molts 

altres personatges. 

Taller de pesca sostenible i residus al 
mar amb Pescaplastik 

Dissabte 14 de setembre, a càrrec de Salvador Manera, 

pescador i divulgador de la ciència marítima, amb 

l’activitat Pescaplàstik de conscienciació ambiental  

Sessió de "Cluedo" al Museu de la 
Pesca 

Activitat organitzada el 16 d’abril pel Museu de la Pesca i 

l’Espai Jove de l’Ajuntament de Palamós on els 

participants, de entre 13 i 30 anys i repartits per equips, 

havien de buscar proves per tota l'exposició permanent 

del museu, interrogar els sospitosos i trobar pistes per 

descobrir el culpable d’un suposat robatori. 

 

PÚBLIC ESPECIALITZAT I RECERCA 

Presentació de la Taula de Cogestió 
Marítima del Litoral del Baix Empordà 

L’1 de febrer de 2019 es va presentar al Museu de la 

Pesca la Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix 

Empordà. Hi van assistir integrants i representants dels 

diversos àmbits de treball i actuació d’aquesta taula que 

té per objectiu esdevenir un espai de participació i debat 

per gestionar les activitats i usos que es fan d’aquest 

espai, alhora que fomentar la seva conservació. 

 La Taula està formada per 76 empreses, entitats i 

organismes relacionats amb la comunitat científica, la 

societat civil, l’economia blava, l’administració i les 

activitats marítimes.  

A més a més, el Museu de la Pesca exerceix les funcions 

de secretaria tècnica de la taula. 

Cicle “Pesca i Ciència” 2019. Càtedra 
d’Estudis Marítims 

 
 

Cicle de divulgació del coneixement científic 

d’avantguarda en el camp de les activitats marítimes i 

pesqueres per reflexionar sobre la situació actual i els 

reptes de futur tant de la pesca marítima com de la ciència 

marina.  
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El 2019 s’han organitzat dins d’aquest cicle les següents 

activitats: 

Jornada tècnica “La gamba vermella a Catalunya”, 

coordinada per Joan Baptista Company (ICM-CSIC). 

 
Conferència. “L’impacte de l’acció humana sobre els 

peixos. Què fem malament?”, a càrrec de Margarida 

Casadevall, catedràtica de Biologia de la Universitat de 

Girona 

Conferència. “Oportunitats i impacte dels ajuts del 

Fons Europeu Marítim i de la Pesca a la Costa Brava”, 

càrrec d’Anna Masdeu, gerent Anna Masdeu,  gerent del 

Grup d’Acció Local de Pesca Costa Brava. 29 de 

novembre. 

 

Inauguració del curs acadèmic 2019-
2020 de la Càtedra d’Estudis Marítims 

Enguany, la inauguració del curs acadèmic de la CEM, 

celebrada el 23 de novembre, va anar a càrrec del Dr. 

Joaquim Maria Puigvert, professor d’Història 

Contemporània de la Universitat de Girona i director de la 

Càtedra Martí Casals de Medicina i Salut en l'Àmbit Rural, 

amb la conferència “L’estiueig de mar i de muntanya a 

Catalunya, 1860-1936: oci o salut?” 

 

Participació en la I Jornada de 
recerca etnològica a l’Empordà 

El Museu de la Mediterrània va ser la seu de la 1 jornada 

de presentació de recerques etnològiques de l’Empordà, 

co-organitzada a més a més pel Museu de la Pesca i el 

Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols. 

 

Es van presentar sis recerques etnològiques. El Museu de 

la Pesca va presentar-ne dos, a càrrec de Pep Vila, sobre 

l’edició filològica d’un manuscrit sobre la pesca a 

l’Empordà, i Alfons Garrido, sobre la mirada de gènere a 

les Converses de Taverna. 

Conferència “Dóna'm la mar: narrar el 
mar en femení” 

Divendres 8 de març, Mireia Mayolas, cap de l’Àrea 

d’Educació i Activitats del Museu Marítim de Barcelona, 

va explicar el projecte “Dóna’m la mar”, sobre la 

invisibilitat de la dona a la Mediterrània. Aquesta recerca 

pretenia donar veu a les dones que viuen el mar per 

reorientar la narrativa del Museu Marítim de Barcelona i 

incorporar-hi la perspectiva de gènere, un discurs coral 

que sumi veus de dones que s’han fet a la mar i ens ajudin 

a entendre com podem mirar, i narrar, la mar d’una 

manera més igualitària. 
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Conferència “El valors del paisatge 
litoral i els beneficis de la seva 
preservació ” 

10 de febrer. Museu de la Pesca. A càrrec de la Dra. 

Carolina Martí i Llambrich, geògrafa. Directora de l’Institut 

de Medi Ambient de la Universitat de Girona, sobre 

temàtica marítima i litoral, impulsada per l’associació 

d’Amics de les Illes Formigues. 

Conferència: "Gir inesperat en la 
darrera campanya d’excavació del 
derelicte de les Illes Formigues" 

29 de març de 2019. Museu de la Pesca. A càrrec de Rut 

Geli i Guillem Mauri sobre la darrera excavació 

arqueològica al derelicte "Illes Formigues", organitzada 

pels Amics de les Illes Formigues. 

Presentacions de llibres 

Salamanca – Ciudad Lineal - Palamós. Las 

arcadas claustrales de Mas del Vent 

23 de març. Museu de la Pesca. Presentació del llibre 

“Salamanca – Ciudad Lineal - Palamós. Las arcadas 

claustrales de Mas del Vent”, editat pel Dr. Gerardo Boto, 

a càrrec del Dr. Joaquim Maria Puigvert, professor de 

història de la UdG. Van intervenir tambe els coautors del 

llibre, el Dr. Marius Vendrell de la UB i el Dr. Gerardo Boto, 

de la UdG. 

Els vaixells i la gent de la marina mercant 

catalana del vuit-cents  

Dijous 19 de setembre es va presentar a l’Espai Santa 

Caterina de Girona un nou volum de la col·lecció 

Quaderns Blaus, editat per la Càtedra d’Estudis Marítims 

(UdG) i el Museu de la Pesca, obra de l’especialista en 

història naval Joaquim Pla Bartina. La presentació es va 

dur a terme en el marc de l’exposició temporal “Veles al 

Port”. 

 

Convocatòria d’exposicions 
artístiques temporals al Museu de la 
Pesca  

Amb l’ànim de convertir-se en plataforma artística 

multidisciplinar i fomentar la creació artística relacionada 

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

la convocatòria anual per tal de rebre propostes d’artistes 

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

d’exposicions temporals del Museu de la Pesca. 

La convocatòria 2019 la va guanyar l’artista Dimitri 

Romanov.   

Una segona convocatòria es va obrir el 28 de novembre 

de 2019 fins al 26 de gener de 2020. 

Taula de treball “Costa Brava, territori 
pesquer”  

Els Consells Comarcals del Baix Empordà, Alt Empordà i 

La Selva col·laboren amb el GALP Costa Brava per 

impulsar l’elaboració d’un estudi que serveixi de base a la 

creació d’un producte turístic fonamentat en el ric 

patrimoni marítim i pesquer del litoral de la Costa Brava, 

sota el nom “Ruta dels fars”.  

 

S’han dut a terme reunions en comissió per parlar 

d’accions a l’entorn de la pesca que ajudin a valoritzar el 

patrimoni pesquer de ports, llotges, platges i altres espais 

d’interès marítim i pesquer, adreçades a generar 

experiències als visitants que reverteixin, en darrer terme, 

en la millora del sector pesquer. 

La Fundació Promediterrània participa en aquesta taula 

com a assessora experta en patrimoni marítim. 
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Participació en el projecte “Palamós 
Peix” 

 

S’ha continuat treballant en aquest projecte per donar 

valor al peix fresc desembarcat al port de Palamós, en 

col·laboració amb la Confraria de Pescadors i 

l’Ajuntament. En el marc de l’estratègia global i les línies 

d’actuació, la Fundació Promediterrània ha liderat les 

accions “Master Peix” i la iniciativa de divulgació del peix 

en centres educatius, ciutadania i restauració i entitats 

amb la publicació d’un fulletó informatiu i l’organització 

d’activitats específiques a l’Espai del Peix. 

 

 

FINALITAT D’INTEGRACIÓ SOCIAL I 

ACCESSIBILITAT 

PÚBLIC LOCAL, PÚBLIC AMB 
NECESSITATS D’ACCESSIBILITAT 

Formació ocupacional per a adults i 
joves  

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

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

Promediterrània. Des del vessant formatiu, treballa 

conjuntament amb altres administracions, serveis 

municipals i entitats per tal de dotar de contingut els 

programes formatius i respondre a necessitats que es 

generen.  

En aquest sentit aquest 2019 l’Espai del Peix ha treballat 

amb els següents cursos i formacions ocupacionals: 

Curs d’especialista en peix (I). Manipulació i 

venda 

Impartit per professionals del sector del comerç del peix i 

de la restauració de Palamós, tot prioritzant els continguts 

metodològics pràctics i pròxims a la realitat del sector de 

treball amb el qual es trobaran els i les participants.  

Van participar-hi 12 persones, amb 80 hores de formació 

repartides en 11 sessions. 

 

Curs d’especialista en peix (II). Ajudant de cuina 

Impartit per cuiners/es i docents vinculats a capacitació 

professional en el sector de restauració, hostaleria i al 

sector del peix de Palamós. La part de formació teòrica i 

pràctica a càrrec de la Fundació Promediterrània es va dur 

a terme a l’Espai del Peix entre el 24 d’abril i el 02 de juny, 

amb un total de 48 hores. Hi van participar 10 persones.  
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Curs d’auxiliar de manteniment nàutic 

La Fundació Promediterrània va idear i desenvolupar els 

continguts teòrics i pràctics del curs, impartits per docents 

i professionals de la nàutica i del sector marítim i pesquer. 

La part de la teòrica es va dur a terme al Museu de la 

Pesca i la demostració pràctica a empreses i tallers del 

municipi. Hi van participar 10 persones, que van realitzar 

un total de 198 hores. 

Curs d’auxiliar de peó nàutic 

La Fundació Promediterrània va desenvolupar i impartir 

els continguts teòrics i pràctics del curs impulsat per 

l’Ajuntament de Palamós, i coordinat altres classes 

impartides per professionals de la docència, la nàutica i el 

sector marítim i pesquer. Es van prioritzar els continguts 

metodològics pràctics i pròxims a la realitat del sector 

professional amb el qual es trobaran els i les participants. 

Una part de la teoria del curs d’Auxiliar de manteniment 
nàutic” es va impartir en les instal·lacions de Museu de 
la Pesca.  

Master Peix 

Formació i capacitació de membres de comunitats 

pesqueres de la Costa Brava en l’àmbit de la gastronomia 

i la pesca, entès com a recurs turístic, cultural i de 

promoció econòmica del sector. Es van formar i capacitar 

pescadors i persones del sector pesquer com a intèrprets-

educadors de la pesca, el peix fresc i les cuines marineres 

locals. Dels 12 participants, 7 eren dones i 5 pescadors 

professionals.  

 

El 31 de juliol es va celebrar una activitat de cloenda de la 

Formació a l'Espai del Peix, amb la participació del grup 

format el 2019 i del grup format el 2018.  

Aquest projecte va ser finançat pel FEMP en el marc de 

les ajudes GALP Costa Brava. 

Cuines del Món 

Activitat organitzada pel departament d'Acció Social i 

Ciutadania de l'Ajuntament de Palamós a l’Espai del Peix. 

La 11a edició va voler fomentar el coneixement de les 

diferents cultures que conviuen a Palamós a través de la 

gastronomia, les textures i colors propis de diferents parts 

del món. Van participar persones originàries de Xile (2 de 

maig), Holanda (9 de maig) i Tanzània (16 de maig), amb 

el suport dels cuiners de l'Espai del Peix. 

Festivitat de Sant Pere. Homenatge a 
la Gent de Mar.  

El Museu de la Pesca va col·laborar amb la Confraria de 

Pescadors de Palamós en l’organització de la tradicional 

celebració de Sant Pere el 29 de juny. En el marc de la 

festa es va celebrar l’Homenatge a la Gent de Mar, un 

emotiu agraïment a persones vinculades a Palamós que 

van dedicar la seva vida a la pesca marítima a la localitat. 

Festivitat de la Verge del Carme. 
Patrona de la Confraria de Pescadors 
de Palamós.  

La Verge del Carme, patrona de la gent de mar de 

Palamós, va celebrar la seva tradicional processó el 

diumenge 21 de juliol, amb una gran participació de 

públic. La imatge de la Verge – que s’exposa a l’exposició 

permanent del Museu de la Pesca – va recórrer els carrers 

de Palamós per acabar amb la tradicional processó 

marinera per la badia. 
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Activitats d’integració i inclusió 
social amb l’Àrea de Ciutadania i 
Acollida de l’Ajuntament de Palamós. 

Amb l’Àrea de Ciutadania i Acollida de l’Ajuntament de 

Palamós s’han treballat propostes diferents de visites 

guiades a espais patrimonials del municipi i activitats de 

cuina a l’Espai del Peix. Enguany s’han desenvolupat 

tallers de cuina per als usuaris i voluntaris de l’entitat 

Càrites Palamós i Sant Joan. En aquest taller es fan plats 

amb els  aliments que formen part  les cistelles que 

Carites lliura als usuaris. L’objectiu és donar mostres de 

possiblitats i d’aprofitament al màxim d’aquests 

productes. 

Activitat de cuina per a Joves. Amb el 
Departament de Joventut de 
l’Ajuntament de Palamós. 

 
Els dies 9, 16 i 24 d'octubre es va celebrar a l’Espai del 

Peix la primera edició del concurs de cuina per a joves 

"Focs creuats!", organitzat per l'Àrea de Joventut de 

l'Ajuntament de Palamós i inclòs dins les jornades 

Palamós Gastronòmic. És una proposta l’objectiu de la 

qual és introduir els joves entre 13 i 30 anys en el món de 

la cuina amb experiència divertida i competitiva, aportant-

los els coneixements bàsics per a poder elaborar una 

cuina senzilla, equilibrada i saludable.  

 

PÚBLIC TURISTA, FAMILIAR, LOCAL, 
ONLINE I OFFLINE  

COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ 

ENVERS EL PATRIMONI CULTURAL 

Butlletí “A l’art!”  

Anualment publiquem quatre números del butlletí del 

Museu A l’art!, aquest any dels números 21 a 24 per 

repassar les accions més destacades que es duen a 

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

banda dels 500 exemplars en paper, que estan 

disponibles de manera gratuïta al propi Museu, a 

l’Ajuntament i a la Biblioteca Municipal, també estan 

disponibles en format digital a les pàgines web del Museu 

de la Pesca i de l’Ajuntament de Palamós. 

 

Newsletter del Museu de la Pesca. 
Edició digital  

Un dels mitjans de comunicació més directe entre el 

museu i la comunitat és el newsletter mensual que envia 

a la seva llista de distribució de correu electrònic. Cada 

enviament inclou totes les novetats i programa d’activitats 

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

 Quadern Blau “Els vaixells i la gent 
de la marina mercant catalana del 
vuit-cents”, Quim Pla i Bartina 

Dijous 19 de setembre, es va presentar a l’Espai Santa 

Caterina de l’edifici de la Generalitat de Catalunya a 

Girona, un nou volum de la col·lecció Quaderns Blaus, 

obra de l’especialista en història naval Joaquim Pla 

Bartina, sota el títol “Els vaixells i la gent de la Marina 

mercant catalana vuitcentista”, una reflexió personal 

sobre l’etapa daurada de la marina velera de construcció 

catalana (1832-1872).  L’acte organitzat per la Càtedra 

d’Estudis Marítims i el Museu de la Pesca va anar a càrrec 

del director de la col·lecció, Dr. Joan Lluís Alegret, i del 

president de l’Associació Gironina d’Amics de la Mar 

(AGAM), Joaquim Serra, amb la participació del mateix 

autor, Joaquim Pla. 
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Cooperació a l’edició del llibre “Un 
mar ric i saborós” 

El Museu de la Pesca ha dirigit els treballs d’edició 

d’aquest llibre publicat pel Grup d’Acció Local Pesquer 

Costa Brava, que pretén divulgar el manifest “Promoció 

dels productes pesquers de proximitat dins la dieta 

mediterrània”. El manifest s’acompanya d’una introducció 

i la selecció de dotze receptes de peix provinents de les 

entitats participants en el llibre: FLAG Pescando 

(Sardenya), GALPA Pyrénées-Mediterranée (França), 

Leader Eivissa i Formentera, Leader Menorca, GALP Mar 

de l’Ebre i GALP Costa Brava. 

 

Coedició de la publicació “Llibre de la 
Cort de la Mar de Roses” 

Els especialistes Marcel Pujol i Alfons Garrido són els 

autors d’aquesta publicació del Museu de la Pesca, 

inclosa en la col·lecció “Promediterrània”, que treu a la 

llum un manuscrit del segle XV relacionat amb 

l’organització de les activitats pesqueres a la badia de 

Roses i el cap de Creus. El text transcrit és un recull de 

sentències, concòrdies i ordinacions relacionades amb la 

cort de justícia dels pescadors locals. El llibre ha comptat 

amb la participació de l’Ajuntament de Roses.  

Aquesta acció va estar finançada al 50% pel FEMP a 

través de les ajudes del GALP Costa Brava. 
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B) ORGANITZACIÓ D’EXPOSICIONS TEMPORALS DE 
PRODUCCIÓ PRÒPIA O COPRODUÏDES 

 

PÚBLIC FAMILIAR, CULTURAL, 
LOCAL I TURÍSTIC 

Exposició itinerant “Navegants 
d’aiguamolls. 2000 anys de secrets 
enfonsats” 

Palamós. Capella del Carme i Museu de la Pesca. Del 

23 de març al 15 de setembre (prorrogada al 17 de 

novembre). 

 

L’exposició “Navegants d’Aiguamolls. 2000 anys de 

secrets enfonsats”, ha estat produïda pel Museu 

d’Arqueologia de Catalunya. Adreçada al públic familiar, 

aporta de manera didàctica i entenedora una explicació 

completa del comerç i la navegació a l’antiguitat, dels 

vaixells, els ports, els productes i les rutes marítimes. 

També introdueix el visitant en l’apassionant món de 

l’arqueologia submarina. 

L’espai expositiu es va dividir entre la sala d’exposicions 

temporals de l’edifici del Tinglado i la Capella del Carme. 

L’exposició ha estat complementada amb un conjunt 

d’activitats de difusió cultural, com ara visites comentades 

a l’exposició temporal, visites guiades al jaciment iber de 

Castell o show cookings de cuina ibera i romana a l’Espai 

del Peix. 

 
 

 

Exposició “Mar Blanco”, de Dimitri 
Romanov, guanyadora de la 
convocatòria 2019 d’exposicions 
artístiques temporals 

La Comissió avaluadora de les propostes rebudes a la 

convocatòria 2019 d’exposicions artístiques va designar 

com a guanyador el projecte artístic “Mar Blanco”, de 

l’artista Dimitri Romanov. 
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La tècnica de l’artista, adquirida durant els anys de 

formació i de pràctica professional, l’ha portat a ser únic 

en la forma de realitzar els treballs en rajoles i mosaics 

mediterranis. Mar Blanco, és la primera mostra de l’artista 

en una sala d’exposicions a Catalunya. 

 

A finals d’any es va llançar una nova convocatòria, que 

s’exposarà durant el 2020. 

Exposició “Veles al port. Homenatge 
a Lluís Collell”  

Espai Santa Caterina. Girona. 5 de juny – 22 de 

setembre de 2019.  

 

Estampes portuàries evocadores de mars i costes 

llunyanes, carregaments exòtics i valuosos, gent de tota 

procedència feinejant per les cobertes, parlars de molts 

orígens, idees i formes de vida diverses. A través de 

fotografies de Lluís Collell, l’exposició dóna conèixer el 

món de les embarcacions de treball i els diferents tipus 

d’aparells amb què navegaven per la Mediterrània. 

S'acompanyava de diversos models navals. 

 

Itinerància de l’exposició “Nusos 
mariners”.   

Museu de la Mediterrània. Torroella de Montgrí. 21 de 

juny – 15 d’agost de 2019  

Mostra de 20 nusos usuals en la navegació i la pesca, per 

destacar la seva importància en la seguretat a bord i de 

coneixement bàsic en la formació dels mariners. 

L’exposició es va acompanyar de tres tallers de nusos 

mariners els dies 5 i 26 de juliol i 7 d’agost, a les 19.00 h 

al Museu de la Mediterrània, adreçats a descobrir els 

nusos més coneguts i senzills i també els més rars i 

difícils, saber els noms, la seva utilitat i l’elaboració pas a 

pas. La mostra va poder-se visitar fins al 15 d’agost. 

Itinerància de l’exposició “475 de 
l’atac corsari. Barba-rossa”  

Estació nàutica de l’Estartit. 20 de setembre – 27 

d’octubre 

 

Exposició commemorativa de l’assalt i destrucció de la vila 

de Palamós a mans dels corsaris de  Barba-rossa 
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l’octubre de 1543. A través  de les il·lustracions del 

dibuixant i dissenyador Ferran Casella, es recrearen amb 

tota la cruesa les escenes que conformen la cronologia 

dels fets, segons la crònica redactada pel notari de 

Palafrugell Antic Brugarol. Aquell testimoni directe dels 

fets va deixar escrit un colpidor testimoniatge que, anys 

més tard, en el 1730, va ser transcrit pels jurats 

palamosins i que, avui, ens permet acostar-nos a aquell 

terrible esdeveniment. 

Exposicions a la vitrina de Documare 

Al llarg d’aquest any 2019 s’ha volgut mostrar el treball de 

les dones en el món marítim i pesquer a través de 

diversos objectes del fons museístic. El primer semestre 

de 2019, s’ha exposat la caixa i les eines de remendar de 

Conxita Castelló, de Llançà; el segon,  la balança de la 

peixatera Patro Ñaco, de Palamós. 
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C) CONSERVACIÓ, DOCUMENTACIÓ I/O RECERCA 
DEL FONS DE L’EQUIPAMENT PER DIFONDRE’L AL 
PÚBLIC  

 

GESTIÓ I DIFUSIÓ DEL PATRIMONI 
CULTURAL 

PÚBLIC CULTURAL, ONLINE I 
OFFLINE 

Conservació  

Actualització dels equipaments del Museu de la 

Pesca 

Al llarg del 2019 s’ha dut a terme un important projecte 

d’actualització dels equipaments del Museu de la Pesca. 

En concret es va intervenir sobre l’àmbit 1 de l’exposició 

permanent, es van canviar vinils i es van actualitzar els 

monitors de les espècies amb noves imatges en HD. 

També es va actuar sobre el sistema d’automatització de 

l’exposició per renovar-lo i millorar-lo.  

Aquesta acció es va dur a terme gràcies a les ajudes 

FEMP atorgades pel GALP Costa Brava 

Adequació dels espais de reserva d’acord amb 

l’auditoria de 2017. 

L’any 2016 el Servei d’Atenció als Museus de la 

Generalitat de Catalunya a Girona, va promoure una 

auditoria dels espais de reserva dels museus gironins, i 

entre ells el Museu de la Pesca. 

Aquest estudi, realitzat l’any 2017 per una empresa 

externa especialitzada, posava de manifest algunes 

deficiències. Enguany s’han dut a terme diverses accions 

per començar a revertir-les:  

 Reorganització i reinstal·lació d’objectes en diferents 

espais dels magatzems: Material arqueològic, Objectes 

de pesca marítima i Pintures del fons Ezequiel 

Torroella. 

 Reinstal·lació d’objectes dins els contenidors amb 

material de conservació adequats 

Conservació - Restauració d’elements del 

patrimoni local i del fons museístic 

Aquest any, en la línia de revisar i actualitzar l’exposició 

permanent s’ha actuat sobre els objectes i els seus 

suports. Així s’ha dut a terme una revisió (neteja, 

recol·locació i fixació) de tots els objectes exposats fora 

vitrina. 

També s’ha dut a terme una intervenció de neteja i 

consolidació d’un conjunt de 10 pintures del fons d’art 

Francesc Galí, que es custodien als espais de reserva 

de Casa Montaner i que han format part de la selecció 

d’aquest fons que mostra anualment l’Àrea de Cultura. 

Conservació de les Barques del Peix 

Al llarg del 2019 s’ha dut a termes els treballs regulars 

de conservació de les dues embarcacions exposades al 

moll de Palamós: la Gacela i la Estrella Polar. Entre 

altres accions, s’han dut a terme treballs de neteja, tant 

de l’interior i com de l’exterior, i s’ha pintat la coberta, 

l’orla i la tapa de regala. 
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Anualment passen al voltant de 8.000 persones per les 

Barques del Peix, l’extensió surant del Museu de la 

Pesca.  

Substitució de peces de l’exposició permanent 

Una vegada efectuada la revisió dels objectes de 

l’exposició permanent no ha calgut substituir cap objecte 

per motius de conservació, però si s’ha incorporat un nou 

element, un bou del tipus “ratera” procedent de Blanes, 

de primera meitat de segle XX. 

Documentació 

Inventari i documentació de fons i col·leccions  

Al llarg d’aquest any 2019 hem creat 970 noves fitxes 

d’inventari. 270 corresponen a nous ingressos i 700 a un 

projecte d’inventari dels fons fotogràfics del Museu de la 

Pesca. 

La documentació de col·leccions es du a terme amb el 

programa MuseumPlus. 

Revisió dels inventaris 

En paral·lel a la creació de noves fitxes, hem dut a terme 

la revisió de 24 fitxes d’inventari, tot ajustant el nom 

d’objecte als nous termes validats, i hem actualitzat la 

ubicació dels objectes que s’han canviat de lloc amb 

motiu de la reorganització dels espais de reserva i dels 

quadres del fons Torroella que es van començar renovar 

a la Capella del Carme a partir de novembre. 

Projecte de política d’adquisicions de 
la Xarxa de Museus d’Etnologia 

L’any 2019 el Museu d’Història de Catalunya, que lidera 

la Xarxa de Museus d’Etnologia ha encarregat a un 

consultor extern una diagnosi de les col·leccions dels 

museus que formen la Xarxa de cara a redactar l’any 

2020 una política d’adquisicions a nivell de país. 

Per part del Museu de la Pesca hem preparat un 

document propi Política d’adquisicions del Museu de la 

Pesca, que ha de servir de guia per a la incorporació 

d’objectes, documents i imatges al fons, a l’espera de 

revisar-lo, si és oportú, quan es concreti el document 

marc de la Xarxa de Museus d’Etnologia. 

Projecte d’accessibilitat i difusió dels 
fons fotogràfics 

Per tal de preparar la difusió del fons fotogràfic del 

Museu de la Pesca ens hem adreçat a dues institucions 

de referència per sol·licitar el seu assessorament: 

INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de 

Girona, que ha fet una valoració dels nostres fons i la 

seva organització, i ens ha fet recomanacions sobre la 

digitalització i conservació de les imatges i la seva 

posterior difusió a través del web. 

Arxiu d’Imatges - Museu Marítim de Barcelona, que 

com a Museu de temàtica marítima ha compartit amb 

nosaltres la seva forma de gestió de les col·leccions 

fotogràfiques mitjançant el mòdul de fotografia del 

programa MuseumPlus de gestió de col·leccions utilitzat 

per la majoria de museus de Catalunya. 

A partir d’aquestes experiències hem elaborat un 

document que comptabilitza el nombre d’imatges del 

fons del Museu de la Pesca que està digitalitzat i 

inventariat.  

Així, actualment el Museu de la Pesca compta amb 

13.559 imatges de les quals 1.969 són imatges pròpies i 

11.590, que formen part del que denominem Fons 

personals, s’han incorporat al fons mitjançant la fòrmula 

de la cessió per a reproducció. Aquest any hem iniciat la 

incorporació a la base de dades MuseumPlus d’una 

important part de les imatges pròpies, 700 registres, i 

comptem que en els anys següents podrem continuar 

aquesta feina amb l’objectiu de gestionar i difondre millor 

aquest actiu. 

Renovació i adequació de les 
cartel·les de l’exposició permanent 

Al llarg de l’any 2019 s’ha portat a terme un procés de 

revisió i disseny de les cartel·les de l’exposició 

permanent. En total, s’ha  canviat 630 cartel·les al llarg 

de tota l’exposició, amb tres objectius principals: revisar 

els continguts per adequar-los als coneixements actuals 

dels fons i col·leccions, fer-los més breus per a una 

millor lectura i comprensió, i traduir-los tots al castellà 

per atendre una petició recurrent dels visitant dels 

museu. 

Renovació de les “Notícies fresques” 

S’han actualitzat les Noticies fresques de l’exposició 

permanent, un espai dedicat a informar al visitant de les 

novetats i iniciatives més rellevants del sector pesquer 

en clau de present, tot posant de relleu especialment les 

vinculades a la sostenibilitat i la responsabilitat envers el 

medi marí i els productes pesquers. 

Entre Museus 

Aquesta és una activitat de documentació de col·leccions 

que compta amb la complicitat i col·laboració d’altres 
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museus del territori. Enguany hem demanat a 5 museus 

de la Xarxa de Museus de les Comarques de Girona 

suport per a la documentació d’objectes de la col·lecció 

del Museu de la Pesca, segons la seva temàtica, 

procedència o història.  

 

 

Els museu participants són:  

 Museu d’Arqueologia de Catalunya - Ullastret 

 Museu de la Mediterrània, Torroella de Montgrí 

 Museu del Joguet de Catalunya, Figueres 

 Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols 

 Terracota Museu, La Bisbal d’Empordà  

Igualment, s’ha estès aquesta proposta a la Xarxa de 

Museus Marítims de la Costa Catalana, a mode de 

prova, de cara a incorporar l’activitat al programa 

d’actuacions de la Xarxa per 2020. Fins ara, han 

participat el Museu Marítim de Barcelona i el Museu de 

Sitges. 

Les peces documentades gràcies a l’activitat “Entre 

Museus” es poden consultar a l’apartat de col·leccions 

de la pàgina web del Museu de la Pesca. 
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Relacions  i connectivitat institucionals 
 

XARXES DE MUSEUS 

El Museu de la Pesca cerca la connectivitat cultural, 

territorial i institucional per enfortir la seva tasca i 

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

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

 ICOM (International Council of Museums) 

 ICMM (International Council of Maritime Museums) 

 AMMM (Associació de Museus Marítims del 

Mediterrani) 

 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 i Fundació Promediterrània.  

Seu de l’associació Amics del Museu de la Pesca 

PARTICIPACIÓ EN CLUBS DE 
MÀRQUETING DEL PATRONAT DE 
TURISME COSTA BRAVA 

El Museu de la Pesca participa de forma activa en 

diferents clubs de màrqueting impulsats pel Patronat de 

Turisme Costa Brava Girona que tenen per objectiu 

agrupar temàticament i promocionar plegades entitats 

públiques i privades en l’àmbit del turisme i el territori cap 

al seu públic objectiu. 

Costa Brava Convention Bureau 

Conveni per a la promoció i difusió de les comarques 

gironines com a seu de congressos, convencions i viatges 

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

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

Club de Màrqueting d’Enogastronomia 

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

dels objectius del club, com ara millora del 

desenvolupament del sector turístic, i la realització 

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

 

Club de Màrqueting de Cultura i Identitat 

Instrument concebut per desenvolupar producte cultural 

en el seu vessant turístic, de manera conjunta i 

cohesionada amb tots els organismes públics o privats del 

territori. 

PARTICIPACIÓ INSTITUCIONAL 

El Museu de la Pesca forma part de: 

Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava 

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

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

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

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

europeus, tot permetent centrar les actuacions i els 

recursos en les prioritats definides pel territori mateix. 

El GALP Costa Brava té com a missió fomentar una 

activitat pesquera sostenible a partir de la protecció del 

medi ambient i els recursos naturals, i potenciar alhora la 

comercialització dels productes pesquers com a pilar 

bàsic de la viabilitat del sector, oferir suport als agents 

socials i impulsar iniciatives que afegeixin valor als 

municipis i al territori costaner.  

Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix 

Empordà 

Impulsada per la Generalitat de Catalunya i vinculada al 

Consell Català de Cogestió Marítima, és un espai 

permanent de participació on debatre i concretar 

propostes per millorar la gestió i ordenació dels usos i 

activitats marítimes del seu àmbit. Està impulsada per la 

Generalitat de Catalunya. 

Campus d’Alimentació i Gastronomia de la 

Universitat de Girona 

L’objectiu principal és facilitar proactivament la relació 

entre les empreses i institucions del sector de 

l'alimentació i la gastronomia amb la Universitat de 

Girona, sobre la base del contacte a priori i la promoció i 

manteniment d’una relació continuada a través d’una 

interlocució personalitzada i única amb la Universitat de 

Girona. 
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CONVENIS 

Els convenis de col·laboració són una eina fonamental 

per a la gestió administrativa i estratègica del Museu de 

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

els que detallem: 

Fundació Damm 

Cavas del Castillo de Perelada, S.A. 

Patronat de Turisme Costa Brava. Pirineu de Girona 

per a l’Espai del Peix. 

Conveni de col·laboració entre la Fundació 

Promediterrània i CCMASA per a la inclusió de l’entrada 

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

Super3. 2018-2021. 

Universitat de Girona, per a la Càtedra d’Estudis 

Marítims i Documare: Centre de Documentació de la 

Pesca i el Mar. 

Conveni III Congrés Català de la Cuina. Conveni marc 

de col·laboració entre la Universitat de Girona i la 

Fundació Promediterrània, per a l’organització del III 

Congrés Català de la Cuina a la demarcació de Girona. 

L’objecte del conveni de col·laboració entre el Patronat de 

Turisme Costa Brava Girona i la Fundació 

Promediterrània és el finançament del III Congrés Català 

de la Cuina, que es planteja com un procés d’anàlisi i 

debat sostingut durant un any congressual (2018-2019).  

Conveni Carnet Jove. 

Conveni amb el Servei Integrats de Salut del Baix 

Empordà- 

CONVENI DE PRÀCTIQUES  

Per alumnes de la UdG curs 2018-2019: 

 Meryem Amine Lakbir, estudiant de Grau de Turisme 

 Marina Jabato, estudiant de Grau de Turisme 

Conveni amb l’escola Vedruna de Palamós per acollir 

estudiants de pràctiques de batxillerat curs 2018-2019: 

dues alumnes durant l’estiu de 2019. 

Conveni amb l’Institut de Palamós per acollir 

estudiants de 4rt d’ESO del projecte Singular curs 2018-

2019  i 2019-2020, el Museu de la Pesca va acollir un 

alumne per cada curs. 

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. És secretari tècnic de la Taula de Cogestió 

Marítima del Litoral del Baix Empordà, i membre del 

consell assessor de “Viles Marineres”. 

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 Gironines. 

Alfons Garrido, documentalista, forma part de RECIDA 

Red Española de Centros de Documentación Ambiental 
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Dades de públics 2019 
Segons el model de l’Observatori de Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya 

 

Evolució dels visitants, 2002-2019 

 

Inclou Museu de la Pesca, Espai del Peix i Barques del Peix. No inclou la Capella del Carme 

 

Origen dels visitants al Museu de la Pesca, en percentatge 2019 
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Visitants escolars 

 

 
 

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

colònies i les visites lliures a l’exposició permanent. 

 

Visitants 

 

 
 

Inclou tots els equipaments del Museu de la Pesca i la Capella del 

Carme 

 

Persones al voltant del patrimoni 

 

 
 

Inclou visitants a l’exposició, a l’edifici i a esdeveniments fora de 

l’equipament, com el Festival Mariner Palamós Terra de Mar, la 

Fira de la Gamba de Palamós, etc. 

 

Usos total per visitant 

 
 
Nombre total d’usos per cada visitant 

Sessions al web 
museudelapesca.org 

 
 

Visites al web principal del Museu de la Pesca. No inclou visites 

a altres webs de la fundació com espaidelpeix.org o 

documare.org 

Seguidors a les xarxes socials 
@museudelapesca 

 

Només inclou @museudelapesca 
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Resultats econòmics 2019 
 

Ingressos 

Concepte Imports % total d’ingressos 

Vendes entrades 52.074 € 8,12% 

Vendes articles de botiga 46.269 € 7,22% 

Activitats 57.745 € 9,01% 

Tallers Espai del Peix 78.258 € 12,21% 

Cursos i Activitats pedagògiques 39.363 € 6,14% 

Mecenatge, patrocinis i convenis per activitats 48.633 € 7,59% 

Total d’ingressos propis 322.342 € 50,29% 

   

Subvenció Ajuntament 170.000 € 26,52% 

Subvencions per convocatòries públiques 121.609 € 18,97% 

Altres subvencions i convenis  

(Terra de Mar, Ports Gen.) 
27.000 € 4,21% 

Total 318.609 € 49,71% 

   

Total d’ingressos 640.951 € 100% 

 

 

 

Ingressos 
propis; 50,29%

Subvenció 
Ajuntament; 

26,52%

Subvencions per 
convocatòries 

públiques; 18,97%

Altres subvencions i 
convenis; 4,21%
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Despeses 

Concepte Import % sobre total 

Sous i Salaris 181.758 € 29,79% 

Seguretat social 54.890 € 9,00% 

Compres botiga 31.584 € 5,18% 

Compres Espai Peix 33.210 € 5,44% 

Assessorament cuina 12.259 € 2,01% 

Festivals i fires 78.341 € 12,84% 

Altres serveis 57.300 € 9,39% 

Masterpeix/Palamós Peix 2.140 € 0,35% 

Convenis Xarxes Museu 1.250 € 0,20% 

Variació d'existències 1.985 € 0,33% 

Lloguer Espai del Peix 12.770 € 2,09% 

Reparacions i conservació 65.451 € 10,73% 

Serveis professionals independents 24.445 € 4,01% 

Assegurances 4.099 € 0,67% 

Publicitat 9.208 € 1,51% 

Atenció protocol·lària i representació 1.527 € 0,25% 

Subministraments 31.833 € 5,22% 

Despeses bancàries 1.083 € 0,18% 

Amortitzacions 3.920 € 0,64% 

Despeses financeres 1.047 € 0,17% 

Total despeses 610.100 € 100% 

   

Resultat net exercici 2019 30.851 €  
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