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BUTLLETÍ TRIMESTRAL DEL MUSEU DE LA PESCA

Notícies fresques

L’activitat del Museu
s’ha vist afectada negativament el primer trimestre
d’aquest any, pel confina-

********

ment local primer, i pel
confinament comarcal després, que es va iniciar el 8
de febrer.

Des del 15 de març, la
mobilitat ja és possible
dins tot el territori català.

A l’art
tothom hi té
part
*********
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A L’ART!

ACTIVITATS DE PATRIMONI LOCAL PER A ESCOLARS

Els alumnes de 6è de l’escola La Vila durant la
visita guiada “Viure entre muralles”.

CURS DE MANTENIMENT NÀUTIC

Durant el curs els participants han realitzat diverses pràctiques de pintura, fusteria i manteniment
tant a bord d’embarcacions com al taller.

DIFUSIÓ D’AUDIOVISUALS REALITZATS PEL MUSEU

La situació sanitària ha propiciat la creació de
nous recursos en format audiovisual per contiuar
la tasca de conservació, estudi i difusió del patrimoni marítim i pesquer.
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FORMACIÓ A L’ESPAI DEL PEIX

-

Al curs de peixateria els alumnes aprenen a reconèixer i a preparar el peix per a la seva venda.

ELS OBJECTES DEL FONS DEL CAU DE LA COSTA BRAVA

-

-

-

-

QUÈ HI HA DE NOU?

-

En aquesta secció recuperem un element del fons del
Cau de la Costa Brava, precursor del Museu de la Pesca.

L’espai disponible ha permès afegir una prestatgeria de gran capacitat a la sala de reserva, a fi de
millorar l’emmagatzematge de les peces del Museu.

Amb la col·laboració de:

Atenció als visitants. Informació i reserves
Moll pesquer, s/n
Tel. 972 600 424
infomuseu@palamos.cat
www.museudelapesca.org
www.espaidelpeix.org

Administració
Pl. Països Catalans, s/n
Tel. 972 601 244
museudelapesca@palamos.cat
Redacció: Miquel Martí, Glòria Ñaco, Núria Teno, Raül
Mata, Alfons Garrido, Xavier Martínez, M. Àngels Solé,
Montse Sistané, Ramon Boquera, Ariadna Pla.
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“El Museu de la Pesca té per missió salvaguardar, conservar,
estudiar i difondre el patrimoni marítim i pesquer de la
Costa Brava, obrir-lo a la participació de la comunitat
perquè l’herència cultural i natural del territori contribueixi
com a element de qualitat al desenvolupament social,
econòmic i cultural de la societat.”

Podeu seguir les notícies sobre el Museu de la Pesca i
l’Espai del Peix també a:

RESERVES ONLINE AL MUSEU DE LA PESCA

-

Des del web del Museu de la Pesca ja es
poden adquirir entrades i tiquets per fer les
activitats.
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