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SEGON TRIMESTRE 2022
BUTLLETÍ TRIMESTRAL DEL MUSEU DE LA PESCA

Notícies fresques
Entre els dies 8 i 10 de juny
la Casa del Mar de Palamós
va acollir la presentació del
projecte Mar de vidas II, que
promou la Federación Nacional de Cofradías de Pescado-

********

res. Es tracta d'una proposta
de pesca sostenible, de la qual
la Confraria de Palamós, que
també treballa pel relleu generacional i per a la igualtat de
gèneres en aquest ofici, n'és un

exemple. En aquesta sessió
també es van exposar les
experiències d'una desena de
confraries de pescadors de
tota Espanya.

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

EXPOSICIÓ TEMPORAL

Les aus que sobrevolen el medi marí són les protagonistes d’aquesta exposició.

TERRA DE MAR 2022, I JA VAN QUINZE!

La bona climatología del cap de setmana va fer encara
més lluïda la celebració del festival mariner.

PROGRAMA PESCA I CIÈNCIA 2022
-

-

El programa “Pesca i Ciència 2022” vol acostar la
ciència a la ciutadania.
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ACTIVITATS DE L’ESPAI DEL PEIX

Els alumnes van votar per àmplia majoria incloure aquests plats elaborats amb peix al menú
de l’escola.

ELS OBJECTES DEL FONS DEL CAU DE LA COSTA BRAVA
Fitxa
Núm. inventari: 0211
Nom objecte: xocolatera
Autor: desconegut
Mides: 12,5 x 20 x 7,5 cm
Matèria: aram, ferro, fusta
Cronologia: últim quart segle XVIII
Procedència: Catalunya

En aquesta secció
recuperem un element del
fons del Museu
El Cau de la Costa
Brava, precursor del
Museu de la Pesca.
En aquest cas, un atuell
per a preparar xocolata.

QUÈ HI HA DE NOU?
-

El Museu de la Pesca és el primer museu gironí
en dur a terme un projecte RE-ORG als seus
espais de reserva.

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,
Gabriel Sánchez, Montse Sistané, Ramon Boquera, Susana Basols.
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:

INICIEM LES ACTIVITATS D’ESTIU

-

A primera hora del matí, podreu gaudir de
la visita guiada a la subasta del peix blau,
per a conèixer i degustar aquesta espècie.

RECORDEU

Col·laboren:

Patrocina:

