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Notícies fresques

Degut a la situació sanitària provocada per la
Covid-19, s’ha posposat
al dia 18 de setembre la

********

celebració de la 7a Fira de mós, l’Ajuntament de
la Gamba de Palamós, Palamós i la Fundació
impulsada per la Confra- Promediterrània.
ria de Pescadors de Pala-

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

EXPOSICIÓ TEMPORAL: PLÀSTIC

-

L’exposició temporal “Plàstic. Genial o pervers” es
podrà visitar fins el 3 d’octubre.

PALAMÓS, TERRA DE MAR 2021

Durant tres caps de semana s’han dut a terme activitats per a tota la
familia en el marc del moll de Palamós.
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ACTIVITATS A L’ESPAI DEL PEIX

L’Espai del Peix va ser escenari de visites guiades i
showcooking durant el festival Terra del Mar.

ELS OBJECTES DEL FONS DEL MUSEU DE LA PESCA
Aquest mes de juny hem rebut
la donació d’un conjunt de
documents d’un fons personal
relacionats amb la pesca a la
Costa Brava.
Es tracta de documents que
van pertànyer a l’avi i al pare
d’Enric Casadevall, natural de
Tossa de Mar.
Tots dos van ser pescadors,
com testimonien els carnets i
cartilles que daten de principis
i de mitjans segle XX.

QUÈ HI HA DE NOU?

Els tècnics del CRMBC i el tècnic del Servei
d’Atenció als Museus de Girona van visitar els
nostres espais de reserva abans de preparar la
proposta de reorganització.

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.
Correcció lingüística: Teresa Cuadrado (Servei Local de
Català)

“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:

TORNA L’ESTIU AL MUSEU DE LA PESCA

Al web del Museu de la Pesca trobareu
informació de les propostes que hem preparat per aquest estiu.

Col·laboren:

Patrocina:

