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

President

Fundació Promediterrània per a la conservació,
l’estudi i la difusió del patrimoni cultural i marítim per

Sr. Lluís Puig Martorell. Alcalde de Palamós.

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.

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
l'Ajuntament de Palamós

Gallego.

Regidora

de

Sra. Núria Botellé. Regidora de l'Ajuntament de
Palamós
Sra. Pilar Arxé Fonalleras. Regidora de l'Ajuntament
de Palamós
Sra. Roser Huete Calderón. Regidora de l'Ajuntament
de Palamós
Sra. Agnés Gasull Costa. Representant del Consell
Comarcal del Baix Empordà
Sra. Montserrat Mindan Corada. Representant de la
Diputació de Girona
Sr. Antoni Albalat Martínez. President de la Confraria
de Pescadors de Palamós
Sr. Pere Vila i Fulcarà. Director general de Ports de la
Generalitat de Catalunya (Departament de la
Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori)
Sra. Rosario Allué Puyuelo. Representant de la
Direcció General de Política Marítima i Pesca
Sostenible.
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
La Fundació Promediterrània posa en valor el patrimoni marítim com a
estratègia per al desenvolupament sostenible del territori.
[Horitzó estratègic 2029 ]

VALORS
Som pioners. El Museu de la Pesca va ser el primer i
únic a Catalunya i de la Mediterrània que treballa
aquest tema de forma monogràfica i amb un
enfocament integral. Per primera vegada, la pesca es
va veure des d’una perspectiva cultural. L’Espai del
Peix també és una iniciativa singular a la nostra costa
i esdevé referent en altres indrets preocupats per la
promoció del producte.
Volem compartir. Des d’una actitud generosa, al
costat del sector pesquer, al costat del món científic,
acadèmic i educatiu, dels usuaris i de l’administració,
de la gent del territori. Volem compartir. coneixement,
projectes,
propostes
en
comú,
solucions
consensuades, complicitats àmplies...

Des de l’autenticitat. Des del coneixement de la
història i de l’entorn i des del màxim respecte a la gent
que treballa al mar, fem viure experiències des del
patrimoni natural i cultural que proporcionen
aprenentatges duradors, sentiment de pertinença,
orgull d’origen i habilitats d’interacció social que poden
ajudar a afrontar els reptes de la vida.
Amb voluntat pedagògica. Perquè volem arribar a la
gent amb vocació de servei, amb ganes que la feina
sigui transcendent, que impacti i ajudi a provocar
canvis en la sensibilitat i la consciència de la ciutadania
per viure millor amb el nostre entorn
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EQUIPAMENTS I SERVEIS
GESTIONATS
Museu de la Pesca
Exposició permanent que proposa un recorregut al passat, el present i el futur de la
pesca marítima amb la voluntat de conscienciar el visitant sobre el valor de la pesca
i generar reflexió i debat sobre els reptes del sector.

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

Les Barques del Peix. Un museu flotant
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

Xavier Martínez

Director de la Fundació
Promediterrània i director del
Museu de la Pesca.

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

Glòria Ñaco
Coordinadora responsable de
Públics. Tècnica de difusió,
educació i acció cultural.

M. Àngels Solé
Recepcionista i guia cultural.
Servei d’Atenció al Visitant

Ariadna Pla

Núria Teno

Recepcionista i guia cultural.
Servei d’Atenció al Visitant

Coordinadora responsable de
Col·leccions. Conservadora i
restauradora

Ferran Pibernat

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

Amb la participació
de:
Carla Ruiz
Reforç de recepció. Estudiant en
pràctiques de la Universitat de
Girona

Lluís Lumbreras
Reforç de recepció. Estudiant en
pràctiques de la Universitat de
Girona

Recepcionista i guia cultural.
Servei d’Atenció al Visitant

Ramon Boquera
Dinamitzador de l’Espai del Peix.

Alfons Garrido
Tècnic documentalista del centre
de documentació. Comunicació
digital. Recerca.

Montse Sistané
Administrativa i comptable
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PRINCIPALS DADES
D’ACCIÓ MUSEOLÒGICA 2021
6
Exposicions
temporals

94

4.571
usuaris a l’Espai
del Peix

9.282

Activitats
presencials
diferents

Objectes i
espècimens
inventariats

96%

d’objectes
registrats
digitalment

16.711
usuaris per
activitats
pròpies

335
dies d’obertura
a l’any

83.114

visitants únics
digitals i

320.601

pàgines vistes

1.153
Noves imatges
digitalitzades

11.597
referències al
catàleg de
Documare

29.773
Visitants

6.386
Usos de públic
escolar

8.147
seguidors a les
xarxes socials
@museudelapesca

510

imatges i vídeos
publicats a les
xarxes
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PRESENTACIÓ
2021
Teniu a les mans la Memòria d’Activitats de la
Fundació Promediterrània 2021.

siguin intel·ligibles per a tothom però també
valorats, en termes culturals i socials.

Un any que ha continuat estant molt
condicionat per la incertesa de la Covid-19 i
que ens ha fet treballar en unes
circumstàncies de trasbals en la vida
econòmica, social i també cultural de la
societat.

Un dels objectius d’aquest 2021 va ser que
tota l’acció museística tingués visibilitat, i que
les tasques de conservació i documentació
esdevinguessin en algun moment una activitat
per al gaudi de la ciutadania.

En iniciar l’any, vam plantejar un programa
perquè l’acció cultural de la Fundació fos una
realitat amb capacitat d’adaptació i amb la
convicció que la causa per la qual treballem
s’ho val.
La tasca intrínseca d’un equipament museístic
es mou entre la conservació i la salvaguarda
d’elements patrimonials, acció sovint de caire
interna, i la difusió, que suposa mostrar a la
societat aquests béns patrimonials per tal que

Es demanà a l’equip humà del Museu de la
Pesca, l’Espai del Peix, la Càtedra d’Estudis
Marítims i el Documare que desenvolupessin
accions
i
activitats
que
tinguessin
transcendència pública.
L’horitzó estratègic 2029 ens fa mirar cap a
mar i el programa d’acció de 2021 ha volgut
contribuir-hi. Hi ha l’interès de crear espais de
diàleg amb la ciutadania per explicar aquest
horitzó estratègic i cercar les complicitats
necessàries per a poder-lo desenvolupar.

“Apropem la mar a la
ciutadania ”
.
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ACCIONS 2021
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

“Al llarg del 2021, malgrat les restriccions per la
COVID-19, el Museu de la Pesca ha pogut dur a terme
el seu programa pedagògic, sota el títol “Viu la Mar”.
Aquest projecte posa a disposició de la comunitat
educativa del país activitats úniques i singulars que
exploren i donen a conèixer el mar, els peixos, la
pesca, els pescadors i tot el seu patrimoni. Així, facilita
la interpretació del món de la mar, dels hàbitats
marins, dels oficis de la gent de mar i dels espais
portuaris, alhora que subratlla el seu paper com a
dinamitzadors econòmics i socials i generadors
d’oportunitats.

L’oferta abraça un conjunt de disciplines relacionades
d’una forma o altra amb el fet marítim i pesquer a casa
nostra, des de la perspectiva de les humanitats, les
ciències socials i les ciències naturals. S’adapta als
diferents nivells del sistema educatiu, des dels cicles
infantils a l’ensenyament postobligatori, universitari i
més especialitzat.
Els grups escolars han gaudit d’activitats com era
“Feinejant pel mar” o “Temps de pesca”, tot visitant
l’exposició permanent amb guies especialitzats. Els
més petits han pogut descobrir la vida marina amb

“Peixos de la Mediterrània”. També han conegut el
port de Palamós i les activitats que s’hi desenvolupen
i han pujat a les dues barques que el Museu de la
Pesca manté com a extensions flotants per al
coneixement de la feina de pescador. I a l’Espai del
Peix els peixos i la cuina marinera han estat els
protagonistes d’unes activitats que conviden els
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participants a tocar, cuinar i tastar els productes
pesquers de la llotja de Palamós.

En total, al llarg del 2021, 1.508 alumnes palamosins
han gaudit d’alguna de les activitats.

En total, des d’inicis de gener a finals de novembre,
2.380 alumnes han participat en alguna de les
propostes pedagògiques del programa “Viu la Mar”.

Cases de colònies

Programa educatiu
“Fem arrels”

La continuació de la pandèmia al llarg del 2021 ha
rebaixat de nou el nombre de visitants procedents de
les cases de colònies properes en el territori. Si bé la
reducció no ha estat tan dràstica com la de 2020,
enguany s’ha acollit 2.156 persones, un 52% inferior
a 2019, quan en va acollir 4.500.

En resum, els participants en les activitats
pedagògiques del Museu de la Pesca estan encara
molt per sota dels valors de 2019, quan es van rebre
10.809 alumnes el 2019. El 2021, s’han atès 6.193
joves, un 42% menys que el 2019, però un 354%
més que 2020, l’any d’inici de la pandèmia.

El programa “Fem Arrels” és programa específic del
Museu de la Pesca adreçat als centres escolars de
Palamós. Apropa el patrimoni cultural i natural local als
alumnes d’infantil, primària, secundària i d’educació
especial de les escoles de la vila, així com als alumnes
del Consorci per a la Normalització Lingüística del
municipi. Totes les activitats són gratuïtes.
Aquest programa es coordina amb el Servei d’Arxiu
Municipal i l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de
Palamós.
Enguany, l’oferta desenvolupada pel Museu de la
Pesca s’ha concretat en les següents activitats:














Visita al Museu de la Pesca
Visita a les Barques del Peix
Visita al port de Palamós
Peixos de la Mediterrània
Pirates a Palamós
Platges de llevant. Visita al litoral de Palamós
Viure entre muralles. L’edat mitjana a
Palamós
Vida a les Gavarres
Descobrir la vall de Bell-lloc
Visita al Castell de Sant Esteve de Mar
Visita al Claustre del Mas del Vent
Visita a la Capella del Carme
Visita guiada a l’exposició “La barraca onírica.
Dalí, Joan Vehí i la creació contemporània”

Publicació de la maleta
pedagògica “Ser
pescador/a al segle
XXI”
El projecte “Ser pescador/a al segle XXI” és una suma
d’accions d’orientació, sensibilització i formació
impulsades per la Fundació Promediterrània i el
Museu de la Pesca, adreçades tant a joves que es
vulguin dedicar a la pesca com a professionals en
actiu, tot apostant especialment per la incorporació
de la dona en el món de la pesca.
Entre les iniciatives, s’ha posat en marxa un espai web
a tall de Maleta Pedagògica on es poden trobar
recursos actualitzats de la mà d’experts del sector i
dirigits a alumnes de secundària i cicles formatius de
grau mitjà, interessats a conèixer tant la pesca
professional com les oportunitats formatives en
aquest món. S’hi han bolcat unitats didàctiques,
exercicis d’aprenentatge i càpsules formatives a
l’abast de tothom.
S’ha dividit en 7 apartats amb materials de treball per
a l’alumnat:
1.
2.
3.

El treball i els sectors de producció
Llibertat i comunitat
Respecte a la natura
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4.
5.
6.
7.

Sostenibilitat
Diversitat
Model de negoci
La pesca, un ofici per a tothom?

També incorpora un anunci adreçat als joves per tal
d’engrescar-los a formar part del sector pesquer.

PÚBLIC FAMILIAR I TURISTA

Programa regular
d’activitats del Museu
de la Pesca

Al llarg de l’any 2021, el Museu de la Pesca ha seguit
posant a l’abast tant dels visitants com del públic local
un programa específic d’activitats de caràcter lúdic i
divulgatiu centrat a divulgar el peix fresc de Palamós,
l’ofici de pescador i el ric patrimoni marítim i pesquer
que atresora Palamós.
Aquest programa s’ha vist greument afectat per les
restriccions provocades per la covid-19. Així, després
d’iniciar l’any amb el programa aturat, el 12 de març va
tornar a engegar amb limitacions d’aforaments.

PATRIMONI MARÍTIM






Museu de la Pesca,
Subhasta del Peix
Espai del Peix
Barques del Peix
Port de Palamós

En l’àmbit del patrimoni cultural municipal, el
programa també ha ofert una àmplia mirada als
diferents béns patrimonials d’interès local, en una
tasca que ha comptat amb la col·laboració de l’Àrea
de Patrimoni de l’Ajuntament de Palamós.
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La Primera Nit d'Estiu esdevé des de fa uns quants
anys la plataforma de presentació del programa
d'activitats del Museu de la Pesca i de l'Espai del Peix
per a la temporada d'estiu.

Programa d’Activitats
d’Estiu 2021
PATRIMONI MARÍTIM I PATRIMONI
LOCAL

PATRIMONI LOCAL







Castell de Sant Esteve de Mar,
Capella del Carme
Claustre del Mas del Vent
Poblat iber de Castell
Visita guiada a Sant Joan de Vila-romà
Visita guiada al cementiri municipal de
Palamós. 31 d’octubre

L’any 2021, 29.773 persones han visitat els
equipaments del Museu de la Pesca, Capella del
Carme i l’Espai del Peix. En el mateix període, les
activitats relacionades en aquest apartat han aplegat
un total de 16.711 usuaris.

XXII Primera nit d’estiu
al Museu de la Pesca
Inclosa en els actes de Festa Major de Palamós 2021,
la XXII Primera Nit d'Estiu va inaugura la temporada
estival al Museu de la Pesca amb la tradicional
cantada d'havaneres del Grup Port Bo, al moll Vell del
port de Palamós. Enguany l'aforament va estar limitat
per seguir en tot moment les mesures de prevenció
contra la COVID-19.

Els mesos estivals són pel Museu de la Pesca un
moment idoni per difondre entre el nombrós turisme
que visita Palamós i la Costa Brava les singularitats
del món marítim i pesquer i els trets que donen
identitat al territori i la seva gent.
A més de les propostes vinculades a les visites a la
subhasta del peix de la llotja de Palamós, les visites a
l’exposició permanent i les barques del peix en
idiomes, l’oferta també va incloure activitats com ara:


Palamós en temps de Barba-rossa
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Ruta a peu per les platges de llevant: del Parc
del Convent dels Agustins a Sa Tamardia (La
Fosca)
Ruta a peu pel port de Palamós. Racons,
històries i anècdotes de pescadors, camàlics
i mariners
Ruta guiada a peu per Sant Joan de Palamós
i fins al Molí de Vent
Els ibers i el mar. Visita guiada al poblat iber
de Castell
La bruixeria a Palamós: entre la llegenda i la
història

Palamós Terra de Mar
2021. A mar, zero
plàstics

des de l’administració i des de col·lectius científics,
ambientalistes i ciutadans s’estan duent a terme per
donar valor a mars i oceans i per revertir el fenomen
de la contaminació marina, a través de projectes
innovadors i d’una implicació absoluta amb la
salvaguarda del medi ambient.
Cada cap de setmana va estar dedicat a una temàtica
relacionada amb el mar: navegació i vaixells
tradicionals (22 i 23 de maig), activitats blaves (29 i
30 de maig) i esports i sostenibilitat (5 i 6 maig). El
programa d’activitats es va estructurar segons aquest
esquema per dilatar el festival en el temps i facilitar
les mesures de prevenció sanitària, com controls
d'afluència al port de Palamós, reserva prèvia en totes

les activitats, franges horàries, controls d'accés i
protocols d'higiene en tots els espais, amb una
resposta excel·lent per part de tots els participants.
La XIV edició del festival Palamós Terra de Mar,
celebrada entre el 22 de maig i el 6 de juny de 2021,
ha estat una de les més ambicioses dels darrers anys,
tant pel nou format - allargat durant tres caps de
setmana -, com per la temàtica seleccionada:
visibilitzar i sensibilitzar sobre el problema de la
pol·lució en mars i oceans, i en concret, la
contaminació per plàstics, sota el lema “A mar, zero
plàstics”.
ELS PLÀSTICS I EL MAR

Experiències marítimes de caràcter lúdic, cultural i
familiar que connectessin els participants amb el
patrimoni natural i cultural del territori: visites guiades
familiars, portes obertes a vaixells centenaris amb
explicacions a bord, tastets d'activitats nàutiques,
ploggins i eco-swimming, rutes guiades pel territori,
gastronomia marinera amb productes km0, iniciacions
a la navegació tradicional, etc. Totes les activitats van
tenir o fregar l’aforament complet - reduït per
prudència -, amb una molt bona resposta de quasi

El festival va fer un esforç per posar en comú, al
voltant del moll de Palamós, les múltiples accions que,
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7.000 participants inscrits amb ganes d’experimentar
i fer coses noves.

pandèmia, la participació dels museus, enguany, es va
concentrar en la publicació de vídeos a les xarxes per

PARTICIPACIÓ EN
FESTIVALS DEL
PATRIMONI

Cap de Setmana Ibèric
2021
Palamós s'hi suma al Cap de Setmana Ibèric 2021
amb una visita guiada al poblat de Castell, a càrrec de
Ruth Geli, responsable del Centre d'Arqueologia
Subaquàtica de Catalunya. La visita es va centrar en
les vies de comunicació del poblat, tema central de
tot el cap de setmana.

Jornades Europees de
Patrimoni. 9-10
d’octubre

a la difusió del patrimoni cultural gironí. En concret,
des del Museu de la Pesca i l’Espai del Peix es va
enregistrar un manual per elaborar
un pot de
conserva d'anxova en sal, a la manera tradicional, part
integrant del taller "L'anxova, la reina", activitat
inclosa en el programa pedagògic del mateix museu.

Nadal al Museu 20212022.

El 2021 se celebraven trenta anys d’organització de
les Jornades Europees de Patrimoni a Catalunya, i
des del Museu de la Pesca es va proposar un
programa d’activitats per gaudir amb el patrimoni
local en tots els sentits i per a tots els públics.

Divendres 8 d'octubre
Visita guiada a l'exposició La barraca onírica. Dalí,
Joan Vehí i la creació contemporània

Dissabte 9 d'octubre
Visites guiades a les Barques del Peix
Visita guiada la Barraca d'en Dalí

Diumenge 10 d'octubre
Visita guiada al castell de Sant Esteve de Mar
I a més a més, en el marc de les JEP2021 el museu
suggeria un joc de pistes en família per conèixer el
Palamós més antic, el seu territori i la seva gent, a
través de la descoberta de coordenades i pistes que
per viatjar per la història de la vila!

Festival “Som Cultura”
En el marc de la celebració del Som Cutura 2021
impulsat pel Patronat de Turisme Costa Brava, i arran
de les restriccions de mobilitat derivades de la

Un any més els 26 museus de les Comarques de
Girona es van unir per impulsar la 7a edició de Nadal
al Museu, que va tenir lloc del 4 de desembre al 9 de
gener, amb l’objectiu que els més joves visitessin els
equipaments
patrimonials
gironins
mentre
contemplaven, se sorprenien, aprenien i gaudien de
les exposicions i col·leccions dels museus gironins.
L’oferta del Museu de la Pesca va centrar en el joc
“Cerca i troba”, el qual animava a busca i localitzar
peces destacades del museu per mitjà d’unes
làmines. També va proposar una gimcana digital pels
carrers de Palamós titulada “A la recerca de pirates i
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corsaris!” per animar la ciutadania a visitar al museu i
a recórrer els carrers de la vila a través de pistes i
enigmes.

Cuines del món 2021
Cuines del Món a l’Espai del Peix és un viatge per
conèixer les diferents cultures que conviuen a
Palamós a través de la seva gastronomia, un espai on
conèixer, compartir i interrelacionar les diferents
cultures i persones que conviuen al municipi.
L’Espai del Peix és l’escenari d’aquesta iniciativa
impulsada per l’Ajuntament de Palamós, amb la
col·laboració del Museu de la Pesca.
Les cultures participants van ser Rússia (25 de maig)
Algèria (26 de maig) i Alemanya (27 de maig).

Masterclass de Gamba
de Palamós amb tastet

El 18 de setembre l’Espai del Peix va ser escenari d’un
taller dedicat a conèixer en profunditat, cuinar i tastar
la gamba de Palamós. En el marc del Palamós
gastronòmic organitzat per l’Ajuntament, l'activitat va
ser impartida pels reconeguts xefs Quim Casellas, del

Tres mirades maridades
a la cuina del peix
actual amb vins
Perelada i cerveses
Damm
Els dies 14 i 21 de desembre, el Museu de la Pesca
organitzà a l’Espai del Peix dos show-cookings
especials de degustació de cuina marinera maridada
per a l’ocasió amb vins i cerveses del territori. En
concret, cada sessió va oferir tres mirades a la cuina
marinera actual, elaborada amb peix fresc de la llotja
de Palamós, a càrrec de tres cuiners que idearen un
encreuament de diferents estils de cuina.
Durant la primera sessió els cinc plats i les postres es
van maridar amb vins Perelada DO Empordà, a càrrec
de Quim Casellas (Casamar. Llafranc), Toni Izquierdo
(Mas dels Arcs. Palamós), i Ramon Boquera (Espai del
Peix. Palamós)
La segona va anar a càrrec de Quim Casellas
(Casamar. Llafranch), Tomàs Brull (La Cala Taverna) i
Ramon Boquera (Espai del Peix. Palamós), els quals
van preparar una proposta de plats maridats amb
diferents cerveses Damm.

restaurant Casamar de Llafranc, i Toni Izquierdo, del
palamosí Mas dels Arcs. També va comptar amb
representants dels pescadors de Palamós explicar les
característiques del Pla de gestió de la gamba

El Museu de la Pesca va
renovar el 2021 el segell
de qualitat SICTED
El Museu de la Pesca va renovar el 30 de setembre el
Distintiu de Qualitat Turística en Destinació 2020,
impulsat pel Consell Comarcal del Baix Empordà en
col·laboració amb el Sistema Integral de Calidad
Turistica en Destinación (SICTEC).
Aquest segell persegueix la millora contínua dels
serveis que s’ofereixen i dels recursos de què gaudeix
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el visitant a la comarca. Enguany, va rebre
l’acreditació d’Accessibilitat Turística del Baix
Empordà, subratllant els esforços que ha fet la

Fundació perquè els seus equipaments, activitats i
serveis siguin àmpliament accessibles a diferents
tipus de discapacitats.
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PÚBLIC ESPECIALITZAT, TURISME
CULTURAL, PÚBLIC LOCAL I
COMARCAL

Memòria Viva.
Patrimoni immaterial

20è aniversari de Converses de Taverna. 30

Com a tasca essencial en la seva missió, el Museu de
la Pesca preserva i difon el patrimoni immaterial de la
gent de mar: habilitats i coneixements, costums i
pràctiques socials, records, creences, hàbits, festes,
etc. El programa Memòria Viva és una iniciativa de
caràcter etnològic que té la voluntat tant de
documentar com de donar a conèixer aquest valuós
bé a la ciutadania. Des de 2014 inclou tres activitats
diferents, totes elles obertes al públic i centrades en
la memòria oral, el patrimoni fotogràfic i la
gastronomia tradicional.



Enguany, les restriccions imposades per la covid-19
han modificat el programa previst i el format de
celebració d’algunes de les sessions.



Receptes tradicionals. 3 de novembre, amb




Francesc Benaiges
Peix de llotja. L’espet. 10 de novembre
Cuina de barca. 17 de novembre

d’abril. Presencial a l’Espai del Peix

IMATGES QUE FAN PARLAR




Escenes del port de Palamós. 15 d’octubre
La Mar de Dones, amb la col·laboració de la
Cooperativa La Mar de Dones. 19 de novembre
El Palamós d’abans. 17 de desembre

MESTRES I MESTRESSES DELS
FOGONS

“Mar Fràgil”. Cicle de
cinema documental

CONVERSES DE TAVERNA



D’ofici, mariner mercant. 26 febrer. Per streaming
Cetacis a la Costa Brava. 19 de març. Per

Després de ser suspesa l’any passat a causa de la
pandèmia, enguany "Mar Fràgil", la mostra de cinema
documental organitzada pel Museu de la Pesca,
reflexionava sobre els efectes del pas del temps en el
medi marí i el sector pesquer. Les projeccions
programades van ser diferents mirades a la mar amb
la intenció de generar debat i conscienciació en els
participants.

streaming
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Totes les projeccions es van dur a terme a la sala
d’audiovisuals del Museu de la Pesca, a les 18.30 h
22 d'octubre. 18.30 h
Destresa Marinera. Sobre l’ofici de reparar arts i
ormeigs de pesca
Museu de la Pesca. 2020
5 de novembre. 18.30 h

Mareas Ocultas
Dir. Mònica Cambra, 2019
12 de novembre. 18.30 h

Boreas: Mines, drogues i Dalí

Festivitat de la Verge
del Carme, patrona dels
pescadors de Palamós
La Verge del Carme, patrona de la gent de mar de
Palamós, va celebrar la seva tradicional processó el
diumenge 18 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.

Dir. Carles Virgili, 2019
26 de novembre. 18.30 h

Roses i el mar
Dir. Anton Antich, 1960
L'activitat s'emmarcava en el programa la 11a Mostra
Internacional de Cinema Etnogràfic, organitzada per
la Direcció General de Cultura Popular i
Associacionisme Cultural de la Generalitat de
Catalunya, en la que van participar 13 institucions
culturals del país.

Visites guiades al
claustre del Mas del
Vent
Malgrat les restriccions i les exigents mesures de
seguretat, es va poder dur a terme la visita al claustre
del Mas del Vent durant el mes d’octubre, amb èxit
de participació.
Es van anul·lar les visites de la primavera i la prevista
pel mes de novembre.
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PÚBLIC ESPECIALITZAT I RECERCA

Projectes de recerca i
difusió impulsats i
participats per la
Fundació
Promediterrània
Projecte audiovisual
“Vas peix de peix?” per
a la difusió i el consum
de peix fresc

coneixements en aquest món i ha de superar proves
per tot el port de Palamós.
És una mena de joc audiovisual que, en un format molt
accessible, amés i divulgatiu, dona a conèixer
espècies com el lluç, el rap, el roger, la sardina o el
verat. També la gamba rosada, el pop, la canana, el
sonso, el congre, la bruixa, l'aranya i altres crustacis.
Les càpsules parlen també d’espècies amb menys
valor comercial però igual de bones i nutritives. Al final
de cada capítol, el programa proposa que els
participants cuinin receptes marineres tradicionals,
moltes d'elles elaborades en els últims anys a l'Espai
del Peix, i que tant es poden fer amb peixos més
coneguts, com amb els de baix cost.

Amb el suport del GALP Costa Brava, el Museu de la
Pesca de Palamós ha editat 14 audiovisuals de curta
durada, dividits en 64 càpsules de pocs segons, per a
divulgar al web i a les xarxes socials el coneixement
del peix fresc de la costa i la necessitat de consumirlo. La campanya porta per nom 'Vas peix de peix?', i
està protagonitzada per famílies alienes al món de la
pesca. Les píndoles de pocs segons de durada tenen
un format i un llenguatge proper, amè i didàctic,
pensats per ser consumides a l’entorn digital.
Els
vídeos
compaginen
reptes,
curiositats,
informacions i testimonis dels protagonistes en
relació amb el peix. També posen a prova els seus
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Assessorament al
programa “La Mar de
Bé” de TV3

peix i sector pesquer que acompanyaran les receptes
proposades per Quim Casellas.

Diumenge 25 de juliol es va estrenar a TV3 "La mar de
bé", el nou programa d'entreteniment i divulgació per
prestigiar el peix de llotja i la feina del pescador, tot
oferint una visió optimista de l'ofici i mostrant tota la
seva riquesa cultural. Conduït pel xef Quim Casellas,
els espectadors van experimentar ser pescador al
segle XXI, la passió per l'ofici i els reptes de treballar
a la mar.
Dirigit per Lluís Moreno, el programa és una producció
associada de Televisió de Catalunya amb la
productora Arkham Studio i la col·laboració del Grup
d'Acció Local Pesquer de la Costa Brava (GALP).

2a fase del projecte de
Centre d’interpretació
de la subhasta de la
Confraria de Pescadors
de Blanes
Després de finalitzar la primera fase del projecte de
Centre d’interpretació de la subhasta de la Confraria
de Pescadors de Blanes, centrat en la definició del
concepte museogràfic, al llarg del 2021 s’ha treballat
en l’elaboració de tots els audiovisuals que es
projectaran durant la visita a aquest espai. La
Fundació Promediterrània va coordinar amb la
confraria i la productora tota la realització, edició i
presentació dels diferents materials audiovisuals i
dels continguts fotogràfics elaborats per a l’ocasió.
Està previst que al llarg del 2022 es comencin les
obres d’aquest nou centre d’interpretació de la
subhasta del peix a la Confraria de Pescadors de
Blanes.

En aquest sentit, la Fundació Promediterrània va
formar part del projecte des del principi assumint la
part d'assessorament i documentació científica dels
continguts del programa, de la mà dels tècnics del
Museu de la Pesca.
A més a més, per Sant Jordi de 2022 està prevista la
publicació de llibre de receptes “La mar de bé”, també
impulsat pel GALP Costa Brava i del qual la Fundació
Promediterrània en farà tota la coordinació tècnica i
generarà una part dels continguts relacionats amb el

Estudi tècnic de la
compra de peix a la
Costa Brava
Dilluns 27 de setembre l’Espai del Peix va acollir la
presentació de l’informe “Estudi tècnic de la compra
de peix a la Costa Brava. La pauta de compra dels
clients a les peixateries de l’Alt Empordà, Baix
Empordà i la Selva”, impulsat per la Fundació
Promediterrània en el marc de la convocatòria 2021
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dels ajuts FEMP – GALP, i liderat pel Dr. Francesc
Fusté, investigador del Laboratori Multidisciplinar de
Recerca en Turisme de la Universitat de Girona.
Aquest estudi radiografia el perfil de comprador, la
cistella de la compra i les motivacions dels
consumidors que compren a les peixateries
tradicionals als diferents municipis de la Costa Brava.
Vol esdevenir una eina al servei de la reflexió i l’acció
en el marc de la promoció del peix fresc del nostre
litoral.
La presentació va comptar amb la participació del
director general de Pesca Sergi Tudela, arran de la
qual l’estudi s’ha pogut presentar també en altres
àmbits d’estudi i reflexió sobre els mercats del peix.

Col·laboració amb
Emporarom per a la
creació de productes
innovadors per a la cuina
del peix

El Museu de la Pesca, els pescadors de Palamós i
l’empresa Emporarom ha col·laborat en la creació
d’una línia de condiments per cuinar el peix. N'han
creat un per a peix blanc i un altre per a peix blau, amb

l'objectiu de posar en valor els productes alimentaris
empordanesos de proximitat.
Emporarom ara fa un any va decidir obrir la producció
de condiments per a la cuina amb la denominació
'Herbes de l'Empordà', tot començant pel peix. Per
definir el projecte van anar a buscar arrels històriques.
Per això el Museu de la Pesca va elaborar un informe
sobre l’ús històric i tradicional de les herbes en la
cuina del peix i es van realitzant nombroses proves
amb el cuiner de l'Espai del Peix fins a concretar les
barreges. La del peix blau porta una mescla de fonoll,
menta, marialluïsa i marduix, la de peix blanc porta
fonoll, orenga, sàlvia i sajolida.

Cicle de conferències
“Confraries de pescadors
i economia social”

A petició del GALP Costa Brava i l’Ateneu Cooperatiu
de les Comarques Gironines, la Fundació
Promediterrània, de la mà dels Drs. Joan Lluís Alegret,
director de la Càtedra d’Estudis Marítims, i Alfons
Garrido, investigador i documentalista a Documare,
va portar a debat pel territori de la Costa Brava la
dimensió econòmica social de les confraries de
pescadors des d’una mirada al passat, present i futur
d’aquestes entitats.
Tres xerrades en tres ports de la Costa Brava van
posar en relleu el protagonisme de les confraries al
llarg de la història, la seva situació actual i el reptes
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el Dr. Ortega sobre els límits ecològics, energètics i
socials del continu creixement de l’economia blava,
amb exemples clars extrets de la Costa Brava.

Presentació de la recerca
i publicació “Notes per a
un manual de la pesca a
de futur que encaren a escala local i global. L’objectiu
va ser posar en relleu la seva historicitat i reflexionar
sobre com els principis rectors de l’economia social
poden modificar o instrumentalitzar la tasca diària
d’aquestes entitats, així com si poden ajudar a
adaptar-se a les oportunitats i problemàtiques que
afronta el sector pesquer.
El cicle s’inicià a Llançà l’11 de juny amb una xerrada
sobre l’evolució històrica de les confraries de
pescadors a la Costa Brava, seguida per una sobre el
model actual de confraries a Palamós (juliol de 2021)
i una reflexió a Blanes (setembre 2021) sobre reptes i
oportunitats de futur.

Lliçó inaugural del curs
acadèmic 2021-2022 de
la Càtedra d’Estudis
Marítims

l’Empordà (1928)”
El dia 30 de juliol es va presentar 'Notes per a un
manual de la pesca a l'Empordà', l’edició del manuscrit
inèdit sobre la pesca a la Costa Brava, datat en el
primer terç del segle XX, i basat en el document que
va redactar Francesc de Villanueva, l'any 1928.
El text es va descobrir ara fa tres anys i un grup
d’investigadors l’ha transcrit i l’ha contextualitzat, fent
realitat la seva edició i publicació per part del Museu
de la Pesca gràcies a un ajut GALP Costa Brava en la
convocatòria de 2020.

Presentació del projecte
documental sobre la
subhasta cantada de
Montgat al Fòrum AMMM
El Dr. Miquel Ortega va ser l’encarregat de dictar la
lliçó inaugural del curs acadèmic de la Càtedra
d’Estudis Marítims 2021-2022 el dia 4 de novembre a
l’Espai del Peix. Sota el títol “15 raons i una història

per les quals cal canviar el rumb en l’ús de la
Mediterrània”, va presentar els resultats de l'informe
“La aceleración azul del Mediterráneo español”,
publicat per la Fundació ENT. Al llarg de la xerrada el
públic assistent va tenir l’oportunitat de debatre amb

El Museu de la Pesca va participar en el 26è Fòrum de
l’Associació de Museus Marítims de la Mediterrània
que va tenir al Museu Marítim de Barcelona del 7 al 9
d’octubre de 2021. Enguany el fòrum estava dedicat a
posar en valor el patrimoni immaterial i als esforços de
tots els museus en donar rellevància a aquest bé
patrimonial. El Museu de la Pesca va presentar els
resultats d’una recerca comparativa entre les
subhastes de Palamós i la darrera subhasta a veu que
queda a Catalunya, a la platja de Montgat, subratllant
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Estudi de la temperatura
de l’aigua de mar de la
Costa Brava, amb Josep
Pascual

que possiblement els esforços de recuperació
patrimonial no seran suficients per contrarestar les
dinàmiques del sector artesanal, en ple declivi.

Participació en la III
Jornada d’Etnologia de
la Costa Brava

Sant Feliu de Guíxols va acollir la jornada organitzada
de forma conjunta amb els museus de Palamós,
Torroella de Montgrí i dedicada a la difusió de la
recerca en l’àmbit etnològic de la Costa Brava.
Alfons Garrido, documentalista del Museu de la
Pesca, va obrir la ponència on l’escriptor Jordi
Policarp va presentar el seu projecte literari basat en
els continguts de les Converses de Taverna. L’autor
va traslladar els objectius, les limitacions i els reptes
que suposa treballar sobre aquest material etnogràfic
centrat en la vida de la gent de mar.
El resultat de la ponència es pot consultar al canal de
Youtube del mateix Museu d’Història de Sant Feliu de
Guíxols

El Museu de la Pesca col·labora amb l’observador del
temps Josep Pascual per fer observacions mensuals
de la temperatura de l’aigua del mar a tres milles del
port de Palamós. En concret, pren mostres des de la
superfície fins als 100 metres de fondària, els
resultats de les quals es comparen amb l'Estartit i el
Cap de Creus.
Aquestes dades, sumades a les que Pascual ha
compilat al llarg de tres dècades d’observacions
sistemàtiques, són de vital importància per conèixer
com està afectant l’escalfament global a la
temperatura de l’aigua de la Mediterrània. En aquest
sentit, l’Horitzó Estratègic 2029 aposta pel mar com a
protagonista de l’acció del Museu de la Pesca pels
anys vinents, tot treballant en els grans reptes
ambientals, econòmics i socials dels oceans del món.
En aquest sentit, la col·laboració institucional amb
Josep Pascual serveix per eixamplar la mirada sobre
el medi marítim, acostar el mar a la ciutadania per
generar consciència social i ser partícips a l'hora
d’afrontar els futurs desafiaments de la mar.

Col·laboració amb el Dr.
Claudio Aguirre, de la
Universitat de Tarapacá
(Xile)
El Dr. Claudio Aguirre, professor i investigador de la
Universidad de Tarapacá, a Xile, va dur a terme a
finals d’estiu de 2021 una nova estada de recerca a
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com a exemple de bones pràctiques a escala europea
per la posada en valor del patrimoni immaterial i el seu
impacte en la comunitat.
El projecte vol respondre a una necessitat europea i
un repte territorial compartit per les àrees
escassament poblades del sud europeu, entenent el
Patrimoni Cultural Immaterial (PCI) com a eina de
desenvolupament.

Documare: centre de documentació de la pesca i el
mar. Després de la realitzada a inicis del 2010 en el
marc de la confecció de la tesi doctoral, ara va tornar
com a investigador titular per prosseguir amb la seva
línia de recerca sobre la indústria pesquera xilena.

Aportacions a la III
Jornades Biennals
sobre Societat
Industrial

Havia de participar en el seminari “La pesca ante los

retos globales: perspectivas desde la antropología
y la historia”, celebrat a la Universitat Autònoma de
Barcelona i organitzat en col·laboració amb el Museu
de la Pesca, però finalment les restriccions van
obligar-lo a participar de forma telemàtica.
La voluntat del Dr. Aguirre és enfortir i
institucionalitzar la relació de col·laboració científica
entre la seva universitat i la Fundació Promediterrània
amb l’ànim de compartir coneixement en l’àrea de la
història i la patrimonialització marítima i possibilitar les
estades de recerca tant a Espanya com a Xile.

L’Espai del Peix,
exemple de bones
pràctiques pel projecte
LIVHES

Organitzades pels Amics de la Uneso de Girona, les
jornades van tractar sobre la influència del transport
en el desenvolupament social. Per parlar de la
importància del transport marítim, Miquel Martí i Raül
Mata van fer dues intervencions, centrades en
l’evolució de les embarcacions dedicades al transport
i a la rellevància dels ports per creixement del comerç.
Les jornades s’integraven en el marc dels Objectius
de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda
2030.

Col·laboració amb
l’Associació Gironina
d’Amics de la Mar de
Girona (AGAM)

Miquel Martí va ser a Valença (Portugal) en un fòrum
per a l'intercanvi i la reflexió en el marc del projecte
“LIVHES:
Living
heritage
for
sustainable
development”, liderat per l’Institut Català de Recerca
en Patrimoni Cultural. Allà va presentar l’Espai del Peix

El Museu de la Pesca ha enfortit la col·laboració que
des de ja fa uns quants anys ha establert amb
l’Associació Gironina d’Amics de la Mar (AGAM),
presidida per Joaquim Serra.
Enguany, el Museu de la Pesca ha participat en
diversos actes convocats per l’associació. El 17 de
febrer el tècnic del Museu Alfons Garrido hi va fer una
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conferència en el marc del cicle “Allò que el mar ens
dona”, per explicar tots els recursos que ens aporten
els oceans, des de l’oxigen que respirem al gaudi del
turisme marítim. També Joan Lluís Alegret va fer-hi
una xerrada el 13 d’octubre sobre la gestió pesquera
a Catalunya. I el 15 de novembre el Museu de la Pesca
va ser present institucionalment en la inauguració
oficial de l’exposició commemorativa dels 40 anys de
l’associació.

Presentacions de llibres
Al llarg de 2021 El Museu de la Pesca i l’Espai del
Peix han estat escenari de diferents presentacions
de novetats editorials:

"Mar d'estiu", de Rafel Nadal.
10 de juny

Creació de continguts
per l’app Ronda de Mar
Liderats pel Departament de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Palamós i conjuntament amb el
Servei d’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Palamós i
el Departament de Turisme s’han creat els continguts
de l’aplicació mòbil per fer el recorregut pel nou espai
litoral entre el Parc del Convent dels Agustins i el
paratge de Castell.
Els tècnics del Museu de la Pesca han participat
activament en la creació dels continguts dels 19 punts
d’interès relacionats amb el patrimoni local i marítim,
així com en la cerca de documents visuals i
audiovisual.

“Blanc”, de Gerard Prohias
1 de juliol

“El llarg silenci dels botxins”, d’Alfons Cama.
16 de setembre

L’aplicació per a dispositius mòbils ja es pot
descarregar a les principals plataformes per Android i
IOS
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Taules de treball
“Empordà, terra de
pesca”, acció del grup
Costa Brava Territori
Pesquer

ha acollit als periodistes al Museu de la Pesca, l’Espai
del Peix, la subhasta del peix, el port pesquer i
mercat del peix.

Palamós Peix difon els
productes locals gràcies
als MasterPeix

Els consells comarcals de l'Alt i del Baix Empordà van
unir esforços per posar en valor la pesca en aquest
territori. Una iniciativa per divulgar i fer visible la
identitat pesquera del litoral empordanès, així com el
patrimoni material i immaterial que el representa a
través de la campanya 'Empordà Terra de Pesca'.

El pla estratègic Palamós Peix va iniciar una
campanya de foment i valorització del peix
desembarcat al port palamosí amb l’ajuda dels
pescadors formats en el projecte Master Peix.
L’objectiu va ser donar a conèixer les espècies de peix
fresc i de proximitat menys conegudes pel gran públic
a través de l’expertesa i l’opinió dels pescadors que
cada dia les capturen i també cuinen a bord de les
seves barques.

L’acció és el resultat dels treballs de col·laboració dels
consells de l'Alt i del Baix Empordà i la Selva amb la
Fundació Promediterrània-Museu de la Pesca amb
l’objectiu d’investigar quines activitats econòmiques
basades en el patrimoni pesquer poden convertir-se
en un actiu econòmic en temporada baixa.
El projecte vol contribuir a restablir els lligams entre la
pesca i l'Empordà, tot creant consciència de les
possibilitats que aquesta relació té per al
desenvolupament de noves propostes de descoberta
del territori.

Palamós va ser la primera de sessions programades
per diversos mercats de les comarques gironines. Els
pescadors de MasterPeix, al costat de cuiners i
restauradors van assessorar els clients sobre les
qualitats i característiques del peix fresc i la cuina
tradicional marinera. També van donar a tastar plats
que demostren el potencial de moltes espècies poc
conegudes, econòmiques, abundants i saboroses.
Es dóna el cas que “MasterPeix” - iniciativa de la
Fundació Promediterrània recolzada pel GALP Costa
Brava - va ser guardonat per la Red Española de
Grupos de Pesca en reconeixement com a millor
projecte de bones pràctiques de l’Estat Espanyol.

Amb el Patronat de Turisme Costa Brava també es va
impulsar un press trip entre el 3 i el 5 de novembre
amb periodistes de Madrid i Barcelona per començar
a impulsar el territori des d’aquest punt de vista. La
Fundació Promediterrània participa en el grup i també

33

Taula de Cogestió
Marítima del Litoral del
Baix Empordà
La Fundació Promediterrània exerceix la secretaria
d’aquesta taula de cogestió de l’àmbit marítim del
litoral del Baix Empordà, un model únic a tota la
Mediterrània que serveix de plataforma de discussió i
participació dels diferents agents i actors del territori
en les polítiques d’ordenació del territori.
Enguany el treball de la Taula dels diferents àmbits
que la componen s’ha centrat, entre altres accions, en
la presentació del projecte ENGAGE, una iniciativa en
el marc del Interreg-Med que té per objectiu millorar
l'adaptació als impactes del canvi climàtic a la
Mediterrània; així mateix, s’ha obert el procés
participatiu per a l’elaboració del Pla d’Adaptació al
Canvi Climàtic del Litoral del Baix Empordà, i es va
promoure una sessió formativa sobre els ocells marins
des de la mirada dels pescadors, sota la pregunta:
quin paper pot tenir la taula de cogestió del Baix
Empordà?
En aquest sentit, la Red Española de Grupos de Pesca
va incloure la jornada "Capacitat de càrrega i gestió
adaptativa", celebrada el 30 de setembre de 2020,
en el seu Catálogo de Buenas Prácticas de
Desarrollo
Local
Participativo
del
FEMP,
corresponent als anys 2019 i 2020.

PÚBLIC LOCAL, PÚBLIC AMB
NECESSITATS D’ACCESSIBILITAT

Formació professional
Al llarg del 2021, l’Espai del Peix ha estat escenari de
diversos cursos de formació ocupacional per a
persones en situació d’atur o que cerca una millora en
les seves capacitats laborals. Conduïts per personal
de la Fundació Promediterrània i altres professionals
especialistes, posen èmfasi en les virtuts del peix
fresc del nostre litoral. Els cursos compaginen parts
teòriques i pràctiques més pràctiques en empreses.

es va organitzar un curs d’ajudant de peixateria. A
més a més, s’ha mantingut el conveni amb el
Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya per a la celebració a l’Espai del Peix de les
pràctiques de cuina dels alumnes del Programa de
Formació i Inserció – Pla de Transició al Treball
d’auxiliar d’hoteleria, cuina i serveis de restauració, de
l’IES Baix Empordà, de Palafrugell.

Curs d’armar i reparar
xarxes de pesca
En l’àmbit de la formació en el lleure, el Museu de la
Pesca ha organitzat al llarg dels mesos d’octubre i
novembre dos cursos relacionats amb el mar i els

oficis mariners a Palamós. Durant el curs d’armar i
reparar xarxes de pesca, professionals retirats del
món de la confecció i reparació d’ormeigs han impartit
classes pràctiques sobre les tècniques de remendar,
amb l’explicació de les eines i habilitats necessàries.

Curs de meteorologia
marina
En paral·lel en el temps, també s’ha organitzat un curs
de Meteorologia Marina impartit per especialistes del
ram procedents d’institucions de prestigi científic,
com el Servei Meteorològic de Catalunya i l’Institut de
Ciències del Mar - CSIC. Adreçat als interessats en el
clima, el mar i la meteorologia, s’ha impartit classes
pràctiques i teòriques al voltant de la ciència
climàtica, l’obtenció de dades, models predictius i la
presa de mesures meteorològiques.

Amb col·laboració amb el Departament de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament de Palamós s’han
organitzat i impartit cursos d’ajudant de peixateria i
d’ajudant de cuina. Amb la Fundació OSCOBE també
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Formació de monitors
de menjador escolars
amb el Consell
Comarcal del Baix
Empordà

d’un centenar de monitors, durant les quals es
compaginà la formació a distància amb una visita a
l’exposició permanent del Museu de la Pesca i a l’Espai
del Peix.

Curs d’auxiliar de
manteniment nàutic
El Museu de la Pesca es va encarregar de nou de la
coordinació pedagògica i execució de la 3a edició del
curs d’auxiliar de manteniment nàutic, un cus amb 8
alumnes que organitzava Promoció Econòmica dins
del Pla de Barris 2020. El curs va incloure classes
pràctiques i teòriques amb especialistes de diferents
especialitats del sector.

El Consell Comarcal del Baix Empordà va posar en
marxa el projecte 'El peix a l'escola' per potenciar la
presència del peix en els menús escolars, estimulant
també el consum i el coneixement d'aquest producte
i, més generalment, del món de la pesca i de l'ofici de
pescador.
Entre les diferents accions que integrava el projecte,
el Museu de la Pesca es va encarregar de la formació
específica del personal que treballa en els
menjadors dels centres educatius sobre el món de la
pesca i el peix. Van ser sis hores impartides a més
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PÚBLIC TURISTA, FAMILIAR,
LOCAL, ONLINE I OFFLINE

Comunicació i
sensibilització envers el
patrimoni cultural
Increment dels públics
digitals
Els recursos digitals que manté la Fundació
Promediterrània a Internet van incrementar el nombre
de visitants respecte a 2020. El tràfic a la web
principal - museudelapesca.org - va créixer un 5.3%,
fins arribar a la xifra de 49.309 d’usuaris únics.
També van créixer el número de pàgines vistes fins a
les 241.574 pàgines, situant-se la mitjana en les 3,3
pàgines per sessió.
Sumant tot el trànsit, les webs actives dels diferents
serveis i equipaments que manté la fundació van
rebre 83.114 visitants únics digitals, els quals van
consultar 320.601
pàgines. Aquestes xifres
representen una disminució del 15% en terme de
visitants respecte a 2020 – any de confinament i alt
consum de recursos digitals - , si bé es van consultar
un 17% més de pàgines que l’any anterior.

Difusió a xarxes socials
i a les televisions locals
Els canals digitals han estat una de les principals vies
de difusió dels materials audiovisuals enregistrats al
llarg de 2020 i 2021 en diferents projectes
documentals. Les col·leccions d’audiovisuals s’han
anat publicant als perfils del Museu de la Pesca de
Youtube, Facebook, Instagram i Twitter
A través de les gestions del Servei de Premsa de
l’Ajuntament de Palamós, al llarg de 2021 les càpsules
integrants d’aquestes col·leccions també s’han pogut
veure a TV Costa Brava en horari de màxima
audiència. En concret, per ordre, es van emetre els
capítols del programa “Conservem els tresors a
casa”, conduït per la responsable de col·leccions del
Museu de la Pesca. Posteriorment es van emetre els
resultats del projecte audiovisuals “Destresa
marinera”, i per últim, al llarg de la tardor, els capítols

del programa “Vas peix de peix?”, dedicats a la cuina
del peix i destinats a un públic familiar.

S’activa la plataforma de
venda online del Museu
de la Pesca
El març del 2021 es va posar en funcionament la nova
plataforma de venda d’entrades i reserves que dona
servei a tots els equipaments connexos del Museu de
la Pesca, des de la venta anticipada d’entrades a
reserves de show-cookings o reserves de places
d’activitats específiques que requereixen control
d’aforament. És un sistema integrat en la plataforma
de gestió diària del museu, cosa que permet
actualitzar automàticament la informació i facilita
enormement el procés de compra i reserva
d’activitats als usuaris.
Aquest és un pas més cap a la digitalització dels
serveis de la Fundació Promediterrània, amb l’ànim
d’acostar més la institució al públic i facilitar la
comunicació amb la comunitat d’usuaris.

Butlletí “A l’art!”
Anualment publiquem quatre números del butlletí del
Museu A l’art!, els quals recullen les accions més
destacades dutes a terme des del Museu de la Pesca
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i l’Espai del Peix. Enguany s’han publicat els números
del 29 al 33.
A banda dels 500 exemplars en paper, disponibles de
manera gratuïta a la recepció del museu, a
l’Ajuntament i a la Biblioteca Municipal, també estan
disponibles en format digital a les pàgines web del
Museu de la Pesca i de l’Ajuntament de Palamós.

Newsletter del Museu
de la Pesca. Edició
digital
Un dels mitjans de comunicació més directe entre el
museu i la comunitat és el newsletter mensual que
envia a la seva llista de distribució de correu
electrònic. Cada enviament inclou totes les novetats i
programa d’activitats del mes, amb l’ànim d’informar i
d’animar a la participació. La publicació es
comparteix, alhora, a les xarxes socials.
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B) ORGANITZACIÓ D’EXPOSICIONS TEMPORALS DE
PRODUCCIÓ PRÒPIA O COPRODUÏDES
PÚBLIC FAMILIAR, CULTURAL,
LOCAL I TURÍSTIC

Cartografia de Palamós.
El port i la vila
Mostra d’antics plànols, cartes nàutiques, portolans i
mapes, que recullen les característiques geogràfiques
del municipi, el port i el seu litoral, des del segle XVII
al XX. Inclou un total de 20 peces, procedents del fons
del Museu, encapçalades per una maqueta central
que reprodueix l’urbanisme de la vila a finals del segle
XVII.

Plàstic, genial o
pervers. Tu com ho
veus?

Va ser produïda pel Museu de la Vida Rural, de
l’Espluga del Francolí, amb la finalitat de generar
debat en el visitant sobre l’ús o abús del plàstic a la
societat i donar una pinzellada a la cultura material
generada al seu voltant. Per això la mostra estava
integrada per objectes, fotografies, vídeos i
instal·lacions que afavorien aquesta reflexió a través
de l’aportació d’obres i creacions d’una vintena
d’artistes.
Del 18 de juny al 3 d’octubre.

Diorames de Playmobil
amb escenes marineres
Instal·lada a la Capella del Carme amb motiu de la
celebració del festival Palamós Terra de Mar 2021, es
van
poder
contemplar
escenes
marineres
protagonitzades per l’univers Playmobil
Del 22 de maig fins al 6 de juny.

Mestres d’aixa de
butxaca, del MMB
Projecte del Museu Marítim de Barcelona i del Museu
Marítim de Mallorca. Recollia els coneixements
populars al voltant de la construcció tradicional de
vaixells de joguina, que durant segles s’ha transmès
d’una generació a l’altra. Aquestes pràctiques son
també testimoni d’una manera de viure, de relacionarse amb la natura, d’entendre el joc i la joguina, i
39

d’apropar-se als principis de les embarcacions i de la
navegació des de la mirada de la infantesa.

comptar amb la direcció de Bonart Cultural i amb el
suport de la Fundació Joan Vehí.

La mostra incloïa una sèrie de plafons explicatius, una
col·lecció de models de vaixells de joguina i un
audiovisual amb testimonis de persones que havien
jugat amb l’art de la construcció naval.

Del 22 de juny al 14 de novembre.

Del 8 d’octubre al 12 de desembre.

Guanyadora de la Convocatòria 2021 d’exposicions
artístiques temporals

Tela marinera

La barraca onírica: Dalí,
Joan Vehí i la creació
contemporània

Carlota Rodríguez Sala i Alba Serrat Llinàs
reflexionaven en aquesta exposició sobre els perills
que amenacen el mar, perills biològics, ecològics,
ambientals, però també culturals. I ho feien a través
de la moda, expressió integrant de la cultura que
resumeix el paisatge i l’ofici, tant pel que fa al disseny
com als materials de confecció.
Perdem diversitat de fauna i flora i perdem diversitat
de moda.
Del 18 de desembre de 2021 al 6 de març de 2022

Aquesta mostra ubicada a la Capella del Carme
posava de manifest l’arquitectura singular de la
barraca que Salvador Dalí va dissenyar a l’entorn
natural molt proper a la platja de Castell. A través
d’ella, feia una reflexió sobre les possibilitats
artístiques hagués tingut en la creació del geni
empordanès si l’hagués mai l’hagués usat.
Promoguda per la regidoria de Patrimoni de
l’Ajuntament de Palamós i el Museu de la Pesca, va
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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
El Museu de la Pesca custodia i gestiona un fons propi
integrat per més de 9.000 peces i espècimens, que
inclou també una col·lecció d’embarcacions.
La gestió de la col·lecció inclou la tramitació de noves
adquisicions, els préstecs, les tasques de catalogació
i inventari, la conservació i restauració, la difusió i
estudi de les col·leccions, i la gestió dels espais de
reserva.

Així el Museu manté la voluntat inequívoca de prendre
posició davant el futur del sector i de l’explotació i
consum responsables dels recursos marins, alhora
que participa en la dinamització econòmica i social del
territori per mitjà d’iniciatives basades en els valors
del patrimoni marítim i local.

Redacció del Pla de
Magatzems
El nou Pla de Magatzems del Museu de la Pesca que
enumera i descriu els espais de reserva de què
disposa actualment, i es fa una estimació de les
necessitats a curt termini, tot atenent a les previsions
de creixement en els pròxims anys.

Revisió de la política
d’adquisicions 2021

Aquesta revisió era necessària perquè reflecteix la
nova visió i missió de la Fundació Promediterrània,
que gestiona el Museu de la Pesca i equipaments
connexos, i que es descriuen en el document Horitzó
estratègic 2029: “Promediterrània vol contribuir a una
Mediterrània Sostenible”, entre altres mesures,
posant en valor el patrimoni marítim del Mediterrani
com a estratègia per al desenvolupament sostenible
del territori.

Comissió per l’auditoria
de les col·leccions de la
Xarxa de Museus
d’Etnologia
Al llarg de l’any 2021 el Museu de la Pesca ha format
part d’una comissió específica de la Xarxa de Museus
d’Etnologia de Catalunya que ha tingut per objectiu
realitzar una auditoria de l’estat de les col·leccions
dels museus de la Xarxa de Museus d’Etnologia, de
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cara a redactar un futur Pla de restauració de les
seves col·leccions etnogràfiques. L’auditoria ha estat
duta a terme per part de l’empresa 4 RESTAURA.

Pla de reserves
mancomunades
Com a membre de la Xarxa de Museus de les
comarques de Girona, el Museu de la Pesca participa
en un projecte per a la creació d’una reserva
mancomunada que doni servei als museus de la xarxa.
S’ha encarregat l’estudi a l’empresa STOA que ja ha
presentat els resultats de l’enquesta feta als museus
per valorar la situació dels seus espais de reserva així
com un benchmarking que recull models de referència
nacionals i internacionals.

El Museu de la Pesca
participa en el curs de
formació sobre la
metodologia RE-ORG

RE-ORG és una metodologia que sistematitza la
manera d'endreçar les peces que es conserven a les
sales de reserva de museus en ambients.
Implementar un projecte de reorganització interna
amb la finalitat d'ordenar-les i apropar-les al gran
públic. Amb la voluntat de millorar la difusió dels seus
fons de peces, el Museu de la Pesca s’ha format en
aquesta metodologia en unes jornades de formació
organitzades a Vilanova i la Geltrú en la qual hi han
participat 25 professionals d'11 museus catalans.
"Els museus són com un iceberg, tenen un 10% de part
visible i un 90% que no ho és, i un objectiu és que
aquesta reserva sigui accessible per al públic". Amb
aquesta premissa el Museu de la Pesca, entre altres

museus catalans, vol donar més protagonisme a tota
aquella part de la col·lecció més invisibilitzada,
d’accés més restringit, ubicada sovint a sales poc
adequades a la visita pública.
Aquest procés es duu a terme tenint en compte les
col·leccions de què es disposa, el mobiliari i
l'equipament en si, l'edifici i l'espai, i la gestió que se'n
pot fer, amb la finalitat d'ordenar-les i apropar-les al
gran públic.
Està previst que al llarg del 2022 l’àrea de conservació
del Museu de la Pesca vagi treballant a millorar
l’accessibilitat pública a les col·leccions amb l’ajuda
d’aquesta metodologia.

Accions de
manteniment i
conservació del

patrimoni surant
Al llarg del 2021 s'han dut a terme les feines de
conservació i manteniment necessàries per tenir a
punt dues embarcacions de treball de valor
patrimonial: la "Gacela" i l'"Estrella Polar". Ambdues
formen part de l'extensió surant del Museu de la
Pesca. A banda de ser plataforma per a la realització
de visites guiades per conèixer de primera mà l'ofici
de pescador, són un reclam del conjunt patrimonial
que conforma el port de Palamós.
Aquestes feines permeten mostrar les embarcacions
a un públic visitant que descobreix a bord, a través
de les visites guiades i les activitats educatives, el
món de la pesca, l’ofici de pescador, els productes
pesquer i altres curiositats relacionades amb el
patrimoni marítim i pesquer català.
La conservació i difusió del patrimoni requereix un
constant esforç per mantenir aquests béns a punt. En
concret, aquest 2021 s'ha actuat per resoldre les vies
d'aigua que presentava l'obra viva de la "Gacela". A
més, s'han pintat el port i la coberta. En relació amb
l'"Estrella Polar", a més del manteniment quotidià que
es duu a terme per mantenir-les en bon estat,
enguany s'ha fet una actuació a la coberta i als
interiors.
Diversos d'aquests treballs es desenvolupen en
col·laboració amb el Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya dins del programa de
Mesures Penals.
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Al llarg del 2021 han pujat a bord de les Barques del
Peix 3.626 persones, ja fossin alumnes de grups
escolars, procedents de cases de colònies
participants en visites regulars i grups privats.
Aquesta xifra ha estat molt condicionada per les
restriccions imposades per la pandèmia.

Documentació

Digitalització de la
col·lecció audiovisual
Des del centre de documentació s’ha iniciat el procés
de digitalització de tots els fons audiovisuals que
encara estan en formats analògics. Aquest procés
consta de diferents fases, que s’han anat desplegant
en paral·lel. Per una banda, es van convertint els
fitxers i es van penjant al núvol per a la seva
conservació com a còpia de seguretat digital i
possibilitat de difusió a través de les xarxes. Per l’altra
s’estan catalogant per incorporar-los degudament
descrits i indexats al catàleg de Documare, per a la
seva consulta i recuperació.

objectiu demostrar com els museus treballen plegats
per a un millor coneixement del territori i del patrimoni
que custodiem, tot complementant la seva
conservació, estudi i difusió.
Enguany s'han incorporat quatre peces noves al
projecte:





Una plantilla de buc, documentada pel Museu
d'Història de Sant Feliu de Guíxols
Una tetera de terrissa, documentada pel
Terracota Museu de La Bisbal d'Empordà
Un gall, documentat pel Museu del Suro de
Palafrugell
"La Foradada", quadre de J.M. Mascort,
documentat pel Museu de la Mediterrània de
Torroella de Montgrí

El projecte ja compta amb 17 peces documentades i
es pot consultar al web museudelapesca.org

Al llarg del 2021 s’han penjat a YouTube 315 vídeos,
començant per la digitalització de centenars de
testimonis enregistrats al llarg de diferents projectes
de recerca.
Aquesta acció ha estat possible gràcies a l’ajuda per
a la catalogació atorgada per la Generalitat de
Catalunya.

Projecte Entre Museus

Adhesió al projecte
CATICAT
El Museu de la Pesca s’ha adherit al projecte CATICAT
(Catàleg d'Instruments de Catalunya), que porta a
terme el Museu de la Música. És un catàleg col·lectiu
d'instruments musicals en col·leccions catalanes que
serà accessible a través d’un web específic, i en el
qual diversos instruments de la col·lecció del Cau de
la Costa Brava.

Activitat de documentació i difusió col·laborativa de
peces pertanyents a fons d'altres museus, que té per
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Connectivitat i relacions i institucionals
XARXES DE MUSEUS
El Museu de la Pesca cerca la connectivitat cultural,
territorial i institucional per enfortir la seva tasca i
incrementar-ne l’impacte. Per això treballa activament
en les diferents xarxes de museus d’abast temàtic i
territorial.









ICOM (International Council of Museums)
ICMM (International Council of Maritime
Museums)
AMMM (Associació de Museus Marítims del
Mediterrani)
XMEC Xarxa de Museus d'Etnologia de Catalunya
XMCC (Xarxa de Museus de la Costa Catalana)
Xarxa de Museus de les comarques gironines
XMCB Xarxa de Museus de la Costa Brava
XMTS Xarxa de Museus de Territori i Societat

Membre i antena de l’Observatori del Patrimoni
Etnològic i Immaterial de la Generalitat de Catalunya
Seu de la Càtedra d’Estudis Marítims Universitat de
Girona i Fundació Promediterrània.
Seu de l’associació Amics del Museu de la Pesca

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

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

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

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

PARTICIPACIÓ INSTITUCIONAL
El Museu de la Pesca forma part de:

Grup d’Acció Local Pesquer Costa
Brava
Els Grups d'Acció Locals Pesquers (GALP) són
entitats sorgides del Fons Europeu Marítim i de la
Pesca (FEMP) 2014-2020 per a dissenyar i
desenvolupar en el territori, de baix a dalt, les
estratègies per a la gestió dels ajuts europeus, tot
permetent centrar les actuacions i els recursos en les
prioritats definides pel territori mateix.
El GALP Costa Brava té com a missió fomentar una
activitat pesquera sostenible a partir de la protecció
del medi ambient i els recursos naturals, i potenciar
alhora la comercialització dels productes pesquers
com a pilar bàsic de la viabilitat del sector, oferir
suport als agents socials i impulsar iniciatives que
afegeixin valor als municipis i al territori costaner.

Taula de Cogestió Marítima del
Litoral del Baix Empordà
Impulsada per la Generalitat de Catalunya i vinculada
al Consell Català de Cogestió Marítima, és un espai
permanent de participació on debatre i concretar
propostes per millorar la gestió i ordenació dels usos
i activitats marítimes dins l’àmbit dels municipis de
Palamós, Mont-ras, Palafrugell i Begur.
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Campus d’Alimentació i
Gastronomia de la Universitat de
Girona

El 26 de maig tècnics del Museu de la Pesca van estar
a l’institut Santa Eugènia en la presentació de les
propostes.

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.

Amb el departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya:

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.

Convenis signats el 2021

Institut Baix Empordà. Classes de cuina de PFI PTT
Auxiliar d’hoteleria, cuina i serveis de restaurant i bar..
2021-2022. 42 hores

CONVENIS VIGENTS
Ports de la Generalitat. Suport a l'acció cultural del
Museu de la Pesca.
Fundació Damm
Cavas del Castillo de Perelada, S.A.
Patronat de Turisme Costa Brava. Pirineu de Girona
per a l’Espai del Peix.
Conveni de col·laboració entre la Fundació
Promediterrània i CCMASA per a la inclusió de
l’entrada gratuïta al Museu de la Pesca dins l’oferta del
Club Super3. 2018-2021.

Institut Santa Eugènia (Girona). Compromís de
col·laboració del mòdul formatiu de Màrqueting Digital
i l'alumnat de primer de Cicle Superior de Gestió
d’Espais Comercials amb el projecte audiovisual “Vas
peix de peix?” per executar un Pla de Màrqueting
Digital i una proposta de calendari editorial d’accions.
Van utilitzar el projecte d’audiovisuals com a base per
a desenvolupar de manera pràctica un cas, fent-ne
una anàlisi prèvia digital, i segons els objectius del
mateix projecte concretar estratègies i accions a
seguir als canals digitals.

Universitat de Girona, per a la Càtedra d’Estudis
Marítims i Documare: Centre de Documentació de la
Pesca i el Mar.
Conveni Carnet Jove.
Conveni amb el Servei Integrats de Salut del Baix
EmpordàAmb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya:
- Estudiants en pràctiques de 4t d’ESO de l’Institut
de Palamós curs 2019-2020 i 2020-2021
- Classes de cuina de PFI PTT Auxiliar d’hoteleria,
cuina i serveis de restaurant i bar. Institut Baix
Empordà. 2019-2020 i 2020-2021
• Amb el Consell Comarcal del Baix Empordà, hi ha
vigent conveni de col·laboració de promoció de
productes de l’Empordà a través de l’Espai del Peix.
• Museu d’Arqueologia de Catalunya per al jaciment
ibèric de Castell.
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• Amb la Fundació Focus Engelhorn, conveni per tal
de donar a conèixer i fer activitats entorn del Claustre
del Mas del Vent.

PARTICIPACIÓ DE L’EQUIP
TÈCNIC

• Consell Comarcal del Baix Empordà. Xarxa Tràmec

Miquel Martí, director del Museu de la Pesca i de la
Fundació Promediterrània forma part de la junta
directiva del GALP Costa Brava, com a vocal del
sector social. També és el secretari de la Taula de
Cogestió del litoral del Baix Empordà.

• Amb el Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya per acollir mesures penals alternatives.

CONVENIS DE
PRÀCTIQUES
Universitat de Girona. Grau de Turisme. Alumne en
pràctiques extracurriculars (estiu) 600 hores
Universitat Autònoma de Barcelona.
Grau
Antropologia- Alumne en pràctiques curriculars
gener-maig 130 hores

Glòria Ñaco, tècnica del Museu de la Pesca és la
representant en la comissió executiva de museus,
espais, aules gastronòmiques i escoles d’hostaleria
del Club d’Enogastronomia del Patronat de Turisme
Costa Brava-Pirineu de Girona i de la Comissió
d’Educació de la Xarxa de Museus de les Comarques
de Girona.

Institut de Palamós conveni per acollir estudiants de
4rt d’ESO del projecte Singular, curs 2020-2021 i
2021-2022 el Museu de la Pesca va acollir un alumne
per cada curs.

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.

Ajuntament de Palamós. Curs d’especialització en
peix I: Cuina. Alumne en pràctiques (primavera) 90
hores

Alfons Garrido, documentalista, forma part de
RECIDA (Red Española de Centros de Documentación
Ambiental).
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Dades
de públics 2021
Segons el model de l’Observatori de Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya

Evolució dels visitants, 2002-2021
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Origen dels visitants al Museu de la Pesca, en percentatge 2021

47

Visitants escolars

Visitants

Inclou els programes “Viu la mar” i “Fem arrels”, les cases de colònies
i les visites lliures a l’exposició permanent.

Inclou tots els equipaments

Persones al voltant del patrimoni

Usos total per visitant

Inclou visitants a les exposicions, a l’edifici i a esdeveniments fora de
l’equipament.

Sessions als webs

Visites al webs que manté la Fundació Promediterrània:
museudelapesca.org, espaidelpeix.org, documare.org,
terrademar.org i fundaciopromediterrania.org

Nombre total d’usos per cada visitant

Seguidors a les xarxes socials

Inclou tots els perfils a les xarxes socials de @museudelapesca
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Resultats econòmics 2021
INGRESSOS
CONCEPTE

IMPORT €

% TOTAL INGRÉS

Vendes entrades

26.384,14

5,83%

Vendes articles

29.861,49

6,60%

Activitats

18.686,01

4,13%

Tallers Espai del Peix

27.789,07

6,14%

Cursos i Activitats pedagògiques

28.789,60

6,36%

793,00

0,18%

9.578,52

2,12%

12.000,00

2,65%

153.881,83

34,00%

185.000,00

40,87%

12.000,00

2,65%

101.749,88

22,48%

298.749,88

66,00%

452.631,71

100%

Ingressos excepcionals d'activitats
Altres serveis a tercers
Mecenatge, patrocini, convenis d’activitats

INGRESSOS PROPIS

Subvenció Ajuntament
Subvencions/ Patrocinadors
Subvencions d’activitats

INGRESSOS

TOTAL INGRESSOS

Subvencions
per activitats
22%
Patrocinadors
3%

Ingressos propis
34%

Subvenció
Ajuntament
41%
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DESPESES
CONCEPTE

IMPORTS

%TOTAL DESPESA

167.592,49

39,12%

Seguretat social

41.801,03

9,76%

Compres botiga

18.103,44

4,23%

Compres Espai Peix

10.837,90

2,53%

Despeses per investigació i desenvolupament

9.892,56

2,31%

Assessorament cuina

8.796,84

2,05%

Festivals i fires

35.192,26

8,22%

Altres serveis

30.374,59

7,09%

Convenis Xarxes Museu

1.324,79

0,31%

Variació d'existències

1.076,47

0,25%

Lloguer Espai del Peix

12.706,88

2,97%

Reparacions i conservació

38.013,67

8,87%

Serveis professionals independents

17.887,08

4,18%

Assegurances

4.015,28

0,94%

Publicitat

3.113,84

0,73%

Atenció Protocol·lària i representació

1.410,15

0,33%

20.051,94

4,68%

77,00

0,02%

Despeses bancàries

1.374,36

0,32%

Amortitzacions

4.581,72

1,07%

144,74

0,03%

Sous i Salaris

Subministraments
Altres tributs/taxes

Altres Despeses

0,00%

TOTAL DESPESES

428.369,03

RESULTAT NET EXERCICI 2021

24.262,68

100%
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