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La navegació de cabotatge
i el port de Palamós
Des del seu naixement al segle XIII, el port de Palamós ha estat un enclavament d’intercanvi de mercaderies procedents de l'àmbit mediterrani primer
i d’arreu del món després. A partir del segle XIX va
viure un gran creixement gràcies a la importació i
l'exportació per mar de productes derivats del suro
fabricats a la comarca. L'inici de la construcció, el
1902, del dic d’abric va afavorir l’arribada de nous
vaixells, elegants i segurs, primer a vela i després a
motor: els “tramp” o vaixells de càrrega, autèntics
vagabunds navals que transportaven tot tipus de
càrregues entre ports propers.
Especialitzat en el cabotatge, el port de Palamós
fou escenari actiu dels canvis en la tècnica marítima,
i motor d’una transformació social i cultural de la
vila i el seu territori.
El festival mariner Palamós Terra de Mar, que se
celebrarà els dies 11 i 12 de maig, rememorarà la
història i ens mostrarà l'actualitat del cabotatge
al port de Palamós.

Bona escala!
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AMB
AQUESTA
POLSERA
DE COL·LABORACIÓ
GAUDEIX DURANT TOT
EL CAP DE SETMANA
D’ACCÉS ALS VAIXELLS
I A LES ACTIVITATS
Adquireix-la per 4 € al punt d’
davant del Museu de la Pesca.
Els menors de 2 anys que vulguin accedir a alguna activitat
han d’anar acompanyats d’un adult amb polsera.

Activitats que pots fer amb la polsera
PROGRAMA D’ACTIVITATS

Dissabte 11
de 10 a 13.30 h i de 16 a 20 h
Diumenge 12
de 10 a 13.30 h i de 16 a 19 h
Embarcacions visitables 3 4
Jornades de portes obertes a les embarcacions
tradicionals, històriques, portuàries, de transport
i de pesca participants al festival:
• Antic quetx de transport de mercaderies
Ciutat Badalona.
• Pailebot centenari Santa Eulàlia del Museu Marítim
de Barcelona construït l'any 1918 per al transport
i comerç de cabotatge.
• Embarcació de rescat Guardamar Caliope
de Salvamento Marítimo.
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• Remolcador de port París dedicat al suport
en les maniobres dels grans vaixells dins del port.
• Barques del Peix. La Gacela i Estrella Polar
són dues embarcacions de fusta que formen
part de les col·leccions del Museu.
Exposició temporal 8
Navegants d'Aiguamolls.
2000 anys de secrets enfonsats
A partir de l'excavació arqueològica de dos
derelictes al Port de la Selva, el Cap de Vol
i el Cala Cativa I, els arqueòlegs del CASC
i el Museu d'Arqueologia de Catalunya ens
expliquen, a través d'aquesta exposició temporal,
com era el comerç marítim i com es navegava
fa 2000 anys a la Costa Brava.
8 Capella del Carme:
dissabte de 16 a 19 h i diumenge de 10 a 14 h
Espai lúdic i entreteniments infantils 1
Tallers participatius adreçats a la mainada
per aprendre, tot jugant, aspectes del món de
la mar, dels pescadors, dels peixos, dels vaixells...
i dels pirates!: tatuatges i maquillatge de pirates;
perícia marinera, decoració nàutica, nusos mariners,
fabricació de brúixoles i pesca responsable.
Navegació pel litoral de Palamós 3
Navegació pel litoral de Palamós a bord
de creuers turístics tot descobrint els espais
més emblemàtics del litoral palamosí: el port
de Palamós, la badia, el castell de Sant Esteve,
cala Margarida, cap Gros, s'Alguer,
la platja de Castell...
Activitat per a petits i grans. Durada 45 min. aprox.
La ruta pot ser modificada en funció de l'estat de la mar.
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Iniciació al caiac 9
Iniciació amb caiac doble i obert per a aquells
que vulguin conèixer per primera vegada
el món del piragüisme.
Sortides per la badia de Palamós.
Activitat d’aigua; cal portar roba que es pugui mullar.

Bateig de rem amb llagut català 9
Introducció al rem amb banc fix a càrrec
del vogadors del Club de Rem Palamós
Organitza: Club de Rem Palamós
Dissabte, de 10 a 13.30 h

Tastet de surf de rem o Paddle Surf 9
Iniciació amb taules individuals i "big sup"
per a tothom que ho vulgui provar.
Activitat d’aigua; cal portar roba que es pugi mullar
i es recomana l'ús de neoprè.
Dissabte i diumenge a partir de les 10 h

Espai Gastronòmic 2
Degustació de productes de mar desembarcats a la llotja
de Palamós i elaborats de manera tradicional
pels mateixos pescadors de la Confraria de Pescadors.
Dissabte i diumenge a partir de les 10 h

Exposició de maquinària dels estibadors 2
Espai on es podrà veure i gaudir de maquinària pesant
i altres elements de càrrega i de descàrrega de vaixells.
Dissabte i diumenge a partir de les 10 h

Iniciació a la vela lleugera 1
Gaudeix de l’experiència de tripular un raquero,
embarcació lleugera a vela especialment dissenyada
per aprendre a navegar acompanyats de monitors
professionals del Club de Vela Palamós.
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Edat mínima: 6 anys. Cal saber nedar.
Dissabte de 10.30 a 13.30 h i de 16 a 19 h,
diumenge de 10.30 a 13.30 h

Palamós Escape.
"Tornen els pirates a Palamós.
Mai has escapat d'un perill igual"
Recorre el barri antic de Palamós i posa a prova
el teu enginy per resoldre tots els enigmes
d’aquest joc de pistes, inspirat en el relat
de l'atac de Barba-rossa de 1543.
Inscripcions prèvies a: totjugar.cat i el mateix dia al moll.
Edat recomanada: 12-18 anys. Imprescindible
un telèfon mòbil per equip de 4 a 6 participants per grup.
Dissabte d'11 a 12.30 h i de 17 a 20.30 h,
Diumenge d'11 a 12.30 h

Visites guiades a l’Espai del Peix amb tastet 5
A l’Espai del Peix us explicarem quin és
el funcionament de la subhasta del peix,
quins tipus de peix es pesquen i es consumeixen
a la nostra costa i quin sabor té la cuina
tradicional marinera.
Cal inscripció prèvia al Museu de la Pesca.
Dissabte i diumenge a les 11 i a les 11.30 h

Visita guiada “Navegants d'Aiguamolls” 8
Recorregut per l'exposició temporal per
descobrir la construcció de vaixells i la navegació
en el món iber.
Cal inscripció prèvia al Museu de la Pesca.
Dissabte a les 17 h i diumenge a les 11 h
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Demostració de cuina de barca 2
Exhibició de cuina marinera a càrrec de pescadors
de Palamós: Pitu Llàtzer, Salvador Fortuny
de Peixos Dori, Eugeni Soler, Joan Salvador "Ninet",
Félix Pastó i Àngel Sales. Elaboració de plats
i receptes de cuina tradicional de bord amb la maire
com a ingredient principal dels plats.
Presentació i explicació a càrrec de
Toni Izquierdo del Mas dels Arcs de Palamós
i Quim Casellas de l'Hotel Casamar de Llafranc
Dissabte a les 18 h

IV Travessa Popular de Natació
Badia de Palamós 6
Inscripcions a l'Àrea Activa, a la platja Gran
Sortida i salt des del moll
Distància curta: 1.000 m.
Inscripció: 13 € ( socis 11 € )
Distància llarga: 2.500 m.
Inscripció: 17 € ( socis 15 € )
Paquet 2 distàncies: 3.500 m.
Inscripció: 23 € ( socis 21€)
Nedada per la badia. Es recomana emprar neoprè.
Organitza Club Natació Palamós.
Inscripcions: www.clubnataciopalamos.cat
Diumenge, 9.45 i 10.15 h
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TOT EL CAP DE SETMANA
Mercat tradicional 1
Durant tot el festival t’espera al moll de Palamós un gran
assortit de productes tradicionals vinculats al mar,
la pesca i els pirates: roba, joies, menjar,
llibres, complements...
Dissabte i diumenge a partir de les 10 h

Espai d'empreses nàutiques 1
Zona d'informació, demostració i "tastets" de diferents
activitats nàutiques que ofereixen les empreses de la vila;
xàrter, lloguer d'embarcacions, excursions, submarinisme,
vela lleugera, caiacs, surf de rem...
Dissabte i diumenge a partir de les 10 h

ALTRES ACTIVITATS
Exposició “Un mar de Contes”
El transport marítim ha estat un tema recurrent
en la literatura de tots els temps.
Els grans autors així ho testimonien; Stevenson,
Verne, Conrad...
La Biblioteca Municipal Lluís Barceló i Bou ens
ofereix un recull d'obres de temàtica marinera.
De dijous 2 a dissabte 11 de maig

VI Concurs d’aparadors
Decoració dels comerços de Palamós amb temàtica
marinera del 23 d’abril al 12 de maig.
A més, el cap de setmana Terra de Mar, amb la polsera,
aconsegueix descomptes, avantatges i regals
en els comerços associats a Fecotur.
+ info: www.fecotur.cat
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ESPAIS DEL PALAMÓS TERRA DE MAR 19 AL PORT DE PALAMÓS
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Lateral Museu de la Pesca
Esplanada del moll
Moll Nord
Moll de Ponent
Espai del Peix
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Àrea Activa
Museu de la Pesca
Capella del Carme
Racó de la platja
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Badia de Palamós

N
41º 50’ 5’’ N
3º 7’ 1’’ E
11-12 M AI G 2019
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FESTIVAL MARINER DE LA COSTA BRAVA

ORGANITZA :

AMB EL SUPORT DE:

Departament de Cultura
Direcció General de Cultura Popular,
Associacionisme i Acció Cultural

General Nàutic
Ass. Amics del Quetx Ciutat Badalona
Félix Ribera E Hijos, SA
Matas, SL
Nareser
Naviera de Remolcadores y Servicios
Corporació de Pràctics. Port de Palamós
Amarradors del Port de Palamós

HI PARTICIPEN :
Activitats Nàutiques de Palamós
Club de Rem Palamós
Club Natació Palamós
Club Nàutic Costa Brava. Vela Palamós
Kayaking Costa Brava
Marina Palamós
Paddle Surf La Fosca

HI COL·LABOREN:

Associació Amics del Museu de la Pesca
Associació Front al Mar
Bodega can Morera
Creu Roja Palamós
Fleca de l’Empordà
Fecotur
Hotel Casamar
Petit Bar
Restaurant Mas dels Arcs

T 972 60 12 44
T 972 60 04 24
infomuseu@palamos.cat
www.terrademar.cat
@museudelapesca
#terrademar2018
Les condicions meteorològiques
o d'organització poden alterar
les activitats programades.

Palamós
Ciutat
Educadora
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AMB LA COOPERACIÓ DE:

Ministerio de Fomento
Salvamento Marítimo
Capitania Marítima de Palamós
Confraria de Pescadors de Palamós
Museu Marítim de Barcelona
Universitat de Girona Càtedra d'Estudis Marítims
Fundació Damm

