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Notícies fresques

Aquest Nadal, Palamós
Peix connecta els productors amb els consumidors
per dur el peix fresc, bo i
de qualitat a la taula. A

********

través de codis QR podem
saber l'origen del peix, la
barca que l'ha pescat i
recomanacions de cuina i
consum. La campanya

transmet valors com sostenibilitat, vocació, qualitat, innovació, educació
o traçabilitat en tot el
sector del peix local.

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

EXPOSICIÓ DE CARTOGRAFIA DE PALAMÓS

MOSTRA DE DESTRESA MARINERA VIRTUAL

En els enregistraments, els pescadors comparteixen
els seus sabers per a la confecció d’arts i ormeigs de
pesca.

MEDIM LA TEMPERATURA DEL MAR

Les medicions s’han fet a tres milles de la costa de
Palamós.
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RECURSOS EDUCATIUS DEL MUSEU DE LA PESCA
-

El Museu ha preparat una variada oferta de materials i recursos educatius digitals.

ELS OBJECTES DEL MUSEU DE LA PESCA
-

-

En aquesta secció donem protagonisme a un element del fons del
Museu de la Pesca per conèixer-lo més a fons.

QUÈ HI HA DE NOU?

-

-

La realització de les fotografíes s’ha fet al mateix espai 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,
Montse Sistané, Ramon Boquera, Ariadna Pla i Montse
Pascual.
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:

LA BOTIGA DEL MUSEU DE LA PESCA

-

-

Col·laboren:

A la botiga del Museu podreu trobar llibres per a totes les edats.

Patrocina:

