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Hem començat l’any conscients d’una 

necessitat: al Museu de la Pesca i als 

seus projectes connexos ens cal un 

repensar la missió, un replantejar 

objectius, un reformular les activitats, 

un reconsiderar la nostra raó de ser i 

visionar el nostre futur. 

Ens cal perquè som un museu obert, 

sensible als canvis, que vol donar res-

posta als públics d’avui i als seus inte-

ressos, perquè hem d’arribar a més 

segments de públics, perquè volem 

fer sentir la nostra veu a quanta més 

gent millor, de cara a implicar-los en 

el present i futur de la pesca, del peix 

i de la mar. 

La feina que estem fent ara és estra-

tègica. Hem de treballar molt la co-

municació i definir clarament la ruta a 

emprendre. Cal trobar els diferents 

públics objectius, aquells que de forma 

natural seran proclius a connectar amb 

la nostra missió proposada. Després 

decidirem quina serà la veu de l’orga-

nització quins missatges i quins valors 

traslladem als nostres públics. Final-

ment caldrà triar la forma amb què 

hem de fer arribar el nostre valor afe-

git, amb quins canals, amb quines acci-

ons, amb quins recursos. 

Encararem el segon trimestre amb la 

determinació necessària per voler fer-

nos més presents, més útils, més trans-

cendents en aquesta tasca de posar en 

valor el patrimoni marítim de la Medi-

terrània. 

El projecte ha salpat ja! 

 

Miquel Martí i Llambrich 

Director 

Notícies fresques 

BUTLLETÍ  TRIMESTRAL DEL MUSEU DE LA PESCA 

A l’art! NÚMERO XXI    

******** 
 

A l’art  
tothom hi té  
part 

 

********* 

Nova exposició temporal: 
“Navegants d’aiguamolls” 

2 

Tornen les Converses de 
Taverna 

2 

Ambaixadors del peix de 
Palamós 

3 

Presentació 1 

Estem millorant 
l’exposició permanent 

2 

Els objectes del Museu de 
la Pesca 

3 

Què hi ha de nou? 3 

Propostes per a la prima-
vera 

4 

Recordeu 4 

SUMARI 

participació per debatre i 
concretar les mesures de ges-
tió, ordenar conjuntament els 
diversos usos i activitats, i 
cooperar en la conservació 
d'aquest espai natural prote-
git. 

Les conselleries d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, i de Territori i Sosteni-
bilitat de la Generalitat han 
constituït l’1 de febrer a Pa-
lamós la Taula de Cogestió 
Marítima de l’espai natural 

protegit “Litoral del Baix 
Empordà”.   
Integrada per 76 entitats i 
organismes, entre ells la Fun-
dació Promediterrània que 
gestiona el Museu de la Pesca, 
vol ser un espai permanent de 
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Aquest hivern i després de set dies 

de tancament excepcional, hem 

dut a terme tasques d’actualitza-

ció de l’exposició permanent, con-

cretament de l’espai corresponent 

a l'àmbit 1, que tracta de què es 

pesca.  

Els monitors on es visualitzen els 

enregistraments dels diferents  

àmbits on viuen els peixos havien 

quedat obsolets i el canvi per nous 

aparells han permès guanyar qua-

litat d'imatge. A més a més, els 

vinils amb els espectaculars dibui-

xos dels peixos sobre fons blau 

marí, amb el temps i degut a la 

llum i la temperatura de la 

il·luminació,  havien perdut la seva 

intensitat original. 

Així hem canviat els monitors i tot 

el sistema de reproducció d'imat-

ge i so controlat remotament, una 

part dels vidres malmesos i el vini-

lat de tot aquest espai. 

El canvi de monitors ha requerit la 

producció de noves imatges, tant 

dels fons marins i dels peixos com 

del dia a dia dels diferents pesca-

dors que es poden veure  en el pis 

superior. L’operació de millora 

també ha suposar el canvi de 150 

fluorescents que il·luminaven 

aquest espai per il·luminació Led, 

més sostenible i econòmica. 

18 anys recollint la memòria 

oral de la Costa Brava. 

Enguany hem iniciat la 18a edi-

ció de Converses de Taverna, el 

programa més longeu de docu-

mentació de memòria oral de la 

Mediterrània.  

El dia 15 de febrer vam parlar de 

l’origen i l’actualitat de l’associa-

cionisme nàutic a la badia de 

Palamós amb representants de 

Front al Mar i el Club Nàutic 

Costa Brava. Un mes després, la 

conversa va girar a Can Blau al 

voltant dels efectes reals i pal-

pables del canvi climàtic en el 

litoral.  

Així, acabarem el 26 d’abril par-

lant de cuina marinera i dels 

peixos més desconeguts, d’a-

quells que s’han revelat com 

autèntics tresors, saborosos i 

econòmics. 

Des de gener de 2001, Conver-

ses de Taverna ja ha celebrat 

més de 125 sessions i acumula 

més de 150 hores d’enre-

gistraments de testimonis que 

forgen el caràcter mariner del 

nostre territori. 

ESTEM MILLORANT L’EXPOSICIÓ PERMANENT 

TORNEN LES CONVERSES DE TAVERNA 

NAVEGANTS D’AIGUAMOLLS. 

2000 ANYS DE TRESORS ENFON-

SATS 

Gràcies al Museu d’Arqueologia 

de Catalunya podrem gaudir des 

del 22 de març i fins a mitjans de 

setembre, de la reproducció 

d’un vaixell de tradició ibèrica a 

la capella del Carme i d’àmfores 

de vi de fa 2.000 anys, exposa-

des al Museu de la Pesca. Sota el 

títol “Navegants d’aiguamolls” el 

Centre d’Arqueologia Subaquàti-

ca de Catalunya amb seu a Giro-

na va inaugurar una exposició 

sobre els coneixements que els 

arqueòlegs han adquirit des-

prés d’excavar dos derelictes 

del Port de la Selva, el Cap de 

Vol (15-1 aC) i el Cala Cativa I 

(40-25 aC.).  

Aquesta mostra té una volun-

tat didàctica amb la presència 

de peces originals excepcionals 

i amb molts elements per a 

tocar i entendre millor la nave-

gació a la nostra costa fa més 

de 2.000 anys. 

NOVA EXPOSICIÓ TEMPORAL 
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A L’ART!  

Els canvis i millora de l’àmbit 1 busquen també 
més eficiència energètica. 

L’exposició es troba repartida en dos espais, la cape-
lla del Carme i el Museu de la Pesca. 



Els MasterPeix desembarquen a 

BCN en el marc de la campanya 

del grup de restauració Andilana 

“Sabor y tradición”. 

L´Espai del Peix, a través dels 

MasterPeix, ha iniciat la 

col·laboració amb el grup palamo-

sí Andilana, amb el primer dels sis 

sopars en els quals acosten la 

cuina de les barques i els peixos 

que s´hi acostumen a menjar que 

segurament són desconeguts 

entre els consumidors de la gran 

ciutat, a cinc dels seus concorre-

guts restaurants de Barcelona. 

Ha estat al restaurant Vista Mare, 

amb totes les entrades esgotades, 

on els pescadors han explicat als 

entusiasmats clients totes les 

característiques i experiències de 

la captura i cuina d´aquests pei-

xos. Tot el peix servit procedirà 

de la llotja de Palamós, i les espè-

cies i els plats aniran canviant 

segons la variació de captures. 

Les entrades per participar en 

aquests sopars temàtics es poden 

comp rar  p er  At rápa lo , 

col·laborador juntament amb les 

empreses Perelada i San Miguel. 

La campanya celebrarà un sopar 

al mes. Al juny vindrà a l´hotel 

Trias, a Palamós, i els mesos de 

setembre i octubre tornarà a Bar-

celona, on es donarà per conclosa 

aquesta edició. 

ques procedents d’excavacions 

arqueològiques recents que han 

tingut lloc al municipi amb motiu 

d’obres  a Mas Guàrdies  o a la zo-

na del castell de Sant Esteve, a la  

Fosca. 

Així doncs, s’han dut a terme movi-

ments d’objectes, condicionament 

i neteja dels espais de magatzem 

tot seguint les pautes indicades en 

el Pla de conservació elaborat el 

2018 com a resultat d’una audito-

ria d’espais de reserva promoguda 

per la Diputació de Girona a través 

de la Xarxa de Museus de Girona. 

Aquest trimestre s’ha iniciat un 

projecte d’organització dels espais 

de reserva i magatzem del Museu 

de la Pesca que es troben ubicats a 

Casa Montaner. 

A banda de la col·lecció d’objectes 

de pesca marítima, es custodien i 

gestionen altres fons municipals, 

com el fons del Cau de la Costa 

Brava, el fons d’art de l’Ajuntament 

de Palamós (que inclou pintures 

dels premis d’art Vila de Palamós, 

l’obra d’Ezequiel Torroella i el fons 

d’art de Francesc d’A. Galí, en total 

unes 1.200 obres) i restes ceràmi-

AMBAIXADORS DEL PEIX DE PALAMÓS 

QUÈ HI HA DE NOU? 

la caixa de remendar de la Conxi-

ta Castelló, del port de Llançà, 

dona i mare de pescadors. 

Aquesta caixa, que podem veure 

al costat d’una imatge de la pro-

tagonista, juntament amb les 

agulles de remendar, ganivets i 

una pedra d’esmolar, van ser uti-

litzats per ella durant més de cin-

quanta anys per a reparar els 

tresmalls de l’embarcació fami-

liar. 

 

 

El lema del programa d’activitats 

del Museu de la Pesca per al 2019 

és «El mar, la mar», i és una expres-

sió de la voluntat de fer visible el 

treball de la dona en el món marí-

tim i pesquer.  

Així, ens hem proposat mostrar al 

llarg de l’any diversos objectes del 

fons del museu  per vincular-los  a 

diversos treballs i oficis desenvolu-

pats tradicionalment per elles. 

Així, des del dia 8 de març,  Dia de 

la Dona, es pot veure al Documare 
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El passat 11 de març el grup Andilana va presen-
tar a Barcelona la campanya Sabor y tradición, 
en la qual l’Ajutament de Palamós col�labora a 
través de l’Espai del Peix. 

Aquest trimestre s’ha iniciat l’organització dels 
espais de magatzem  del Museu de la Pesca. 

ELS OBJECTES DEL MUSEU DE LA PESCA 

A través de 23 objectes donem visibilitat a la 
feina d’una dona en el món de la pesca. 



PROPOSTES PER A LA PRIMAVERA 

Enguany, el festival Palamós, Terra de Mar 
girarà entorn el cabotatge. 

RECORDEU: 

• Horari del Museu de la Pesca, d’abril a juny:  de dimarts a divendres, de 10 a 13.30  h i de 15 a 19 h. Dissabtes, diumenges i 

festius de 10 a 14 h i de 16 a 19 h.  

• Exposició temporal “Navegants d’aiguamolls”, en horari del museu. 

• Visita guiada a la subhasta del peix: 16, 17, 18 i 19 d’abril, de 16.15 a 17 h. 

• Petits Xefs: 16, 17, 18 i 19 d’abril de 10.15 a 13.15 h. A l’Espai del Peix. 

• Els Mestres dels Fogons: 20 d’abril, Cuina amb els pescadors de Palamós. Taller de cuina. A l’Espai del Peix, de 12 a 13,15 h. 

• Converses de Taverna: 26 d’abril, Peixos desconeguts, tresors saborosos. Al restaurant Can Blau, a les 19 h.  

• Contes de mar: 27 d’abril a les 17 h. Al Museu de la Pesca. 

• Festival mariner Palamós, Terra de Mar: 11 i  12 de maig.  

• 1a Nit d’Estiu i presentació del programa d’estiu del Museu de la Pesca. Cantada d’havaneres amb el grup Port-Bo. 21 de 

juny, a les 22 h, al moll pesquer. 

• Per a més informació: www.museudelapesca.org  

Amb la col�laboració de: 

Col·laboren: 

“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, econò-

mic i cultural de la societat.” 

Administració 
Pl. Països Catalans, s/n 
Tel. 972 601 244 
museudelapesca@palamos.cat 

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

Redacció: Miquel Martí, Glòria Ñaco, Núria Teno, Raül 
Mata, Alfons Garrido, Xavier Martínez, M. Àngels Solé, 
Olga Miàs, Olga López, Montse Sistané. 
Correcció lingüística: Teresa Cuadrado (Servei Local de 
Català) 

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

 

Patrocina: 

al poblat Ibèric de Castell...  

I per Sant Jordi, l’entrada al museu 

serà gratuïta per als Jordis i Jordines 

que ens visitin.  

Al maig, el festival mariner Pala-

mós, Terra de Mar, els dies 11 i 12 i 

el dia 18 celebrarem el Dia Interna-

cional dels Museus.  

I finalment, el dia 8 de juny, tindrà 

lloc la 6a Fira de la Gamba de Pala-

mós. 

Us convidem a consultar l’agenda al 

nostre web 

www.museudelapesca.org i a seguir

-nos per les xarxes socials.  

Us hi esperem! 

Enguany tenim una primavera plena 

d’activitats que iniciarem amb la 

visita al Claustre del Mas del Vent 

per a particulars però també per als 

centres educatius de Palamós.  

Durant la Setmana Santa ens hem  

preparat per tal de tenir activitats 

per a tot tipus de públic: l’activitat 

Petits xefs per a noies i nois de 8 a 

14 anys, un joc de rol amb el Depar-

tament de Joventut que porta per 

títol “Assassinat al Museu”, tallers 

de cuina amb Els Mestres dels Fo-

gons, visites guiades al museu, les 

barques i la subhasta, l’exposició 

“Navegants d’aiguamolls” o visites 


