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Tanquem el primer any d’aquesta 

iniciativa que, amb el títol “A l’art!” 

vol obrir una línia de comunicació 

directa i periòdica entre el Museu 

de la Pesca i la comunitat. Aquest és 

el darrer número de l’any i potser 

per això parlarem del pròxim. 

Amb dedicació hem estat puntual-

ment al carrer amb les notícies més 

rellevants que parlen del Museu, de 

l’Espai del Peix, del Centre de Docu-

mentació, de la Càtedra d’Estudis 

Marítims, amb el propòsit de seguir 

sent un referent de la cultura i el 

patrimoni marítim de la nostra cos-

ta. 

Però si d’això n’estem contents, 

especialment ho estem per les 

oportunitats i reptes que ens prefi-

gura el 2015. 

Treballarem per seguir tirant enda-

vant un projecte sòlid i coherent 

que continuarà creixent en el ne-

cessari equilibri entre la conserva-

ció de les col·leccions i la dinamitza-

ció cultural, per atraure, satisfer i 

fidelitzar els diferents tipus de pú-

blic que la vila, el port i el patrimoni 

marítim convoquen. Moltes gràcies 

pel vostre suport i energia. 

 
Miquel Martí i Llambrich 
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El Museu de la Pesca ha 
obtingut el Certificat de 
Qualitat Turística en destí 
amb una puntuació del 
100%.   

Balanç positiu del primer 
any de la Pescaturisme, pro-
moguda per la Confraria de 
Pescadors de Palamós amb 
el suport de l’Ajuntament i 
del Museu de la Pesca. 

Els dies 3, 4, i 5 de desembre 
hem visitat el Museu de la 
Marina d’Àmsterdam amb 
altres membres de la Xarxa 
de Museus Marítims de la 
Costa Catalana.  



Divendres 31 d’octubre es va presentar 

a l’Espai del Peix el DVD “Converses de 

Taverna. Testimonis de la nostra gent 

de mar”, una recopilació de fragments 

dels primers 10 anys d’aquesta activitat 

que, des de 2001, recull, preserva i di-

fon el patrimoni immaterial de la comu-

nitat pesquera de la Costa Brava. 

L’audiovisual es reparteix en 9 capítols: 

l’ofici de pescador; pesca i pesqueres de 

la Costa Brava; el temps, la mar i els 

peixos; la comercialització i venda del 

peix; creences, coneixements i habili-

tats; accidents i naufragis; oficis de la 

mar; Palamós: història d'un port i un 

apartat dedicat a la cuina marinera. Ha 

estat editat per Videoplay Serveis, amb 

un guió de Documare: Centre de Docu-

mentació de la pesca i el mar, i amb la 

producció del Museu de la Pesca i la Cà-

tedra d’Estudis Marítims (Ajuntament de 

Palamós - Universitat de Girona). 

L’acte va comptar amb presència d’una 

bona representació dels protagonistes de 

Converses de Taverna, que van poder 

veure un resum del DVD. Van presidir 

l’acte representants de la Direcció Gene-

ral de Cultura Popular de la Generalitat 

de Catalunya i de la Universitat de Giro-

na, acompanyats del Dr. Joan Lluís Ale-

gret, director de la Càtedra d’Estudis Ma-

rítims i de l’alcadessa de Palamós, M. 

Teresa Ferrés. L’acte va acabar un tastet 

de cuina marinera. 

Documare: Centre de Documentació 

de la pesca i el Mar, ha dissenyat una 

nova aplicació interactiva per mos-

trar el potencial dels fons documen-

tals del centre de documentació als 

visitants. Instal·lada a l’entrada i in-

closa en la reforma de tot l’espai, 

permet navegar per diferents tipolo-

gies documentals, com ara textos, 

fotografies, vídeos. S’han seleccionat 

imatges de diferents col·leccions i 

s’han editat fragments de vídeos a 

partir dels quals es pot conèixer mi-

llor la història, la cultura i el patrimo-

ni de la comunitat pesquera de la 

Costa Brava. A més, s’ha afegit infor-

mació d’interès, com ara una aplica-

ció per conèixer la pesca a Catalunya 

en totes les seves dimensions, accés 

a l’interactiu dels peixos del Museu 

de la Pesca, o l’espai expositiu que 

es manté en línia sobre la Gamba de 

Palamós. L’interactiu inclou també 

un joc adreçat als visitants, un repte 

de preguntes i respostes que posa a 

prova els coneixements sobre els 

peixos, la pesca i l’exposició perma-

nent del propi museu. 

PRESENTACIÓ DEL DVD “TESTIMONIS DE LA NOSTRA GENT DE MAR” 

NOVA PANTALLA INTERACTIVA AL DOCUMARE 

El Museu de la Pesca va celebrar el 

passat quinze de novembre una 

nova edició de l’activitat “Fem 

Ciència”, amb l’objectiu d’apropar 

als més petits al coneixement de 

les espècies que viuen al mar i a la 

feina dels científics que les estudi-

en. 

Va estar dirigida per l’equip de 

científics de l’Institut de Ciències 

del Mar - CSIC, amb la Montserrat 

Demestre al capdavant. Durant els 

tallers es van manipular tot tipus 

d’espècimens procedents del rebuig 

de les barques d’arrossegament. 

Amb l’ajuda dels biòlegs, els nens i 

les nenes va poder tocar els peixos, 

veure’n les diferències, descobrir 

els òrgans del seu interior, conèixer 

com viuen al fons del mar, de què 

s’alimenten o com s’amaguen dels 

depredadors. Així, es van convertir 

per un dia en biòlegs marins, tot 

fent servir algunes de les tècniques 

que usen els científics per conèixer 

millor la vida a les profunditats. 

TALLER FAMILIAR DE BIOLOGIA MARINA 
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tals 



 

Costa Sobrepera ha estat el 

guanyador de la convocatòria 

2014 d’exposicions artístiques 

temporals del Museu de la Pes-

ca. La mostra estarà oberta al 

públic del 12 de desembre de 

2014 fins a l’1 de febrer de 

2015. L’entrada és lliure i els 

horaris són els d’obertura del 

Museu de la Pesca. 

Costa Sobrepera, artista pala-

frugellenc, presenta al Museu 

de la Pesca un conjunt de disset 

olis, marines de la Costa Brava i 

també d’altres costes europees 

que es caracteritzen pel seu 

naturalisme, la seva pinzellada 

vibrant i una lluminositat neta.  

El Museu de la Pesca vol conver-

tir-se en plataforma artística 

multidisciplinària i fomentar la 

creació artística relacionada 

amb el món de la mar. Per 

aquesta raó convoca aquestes 

bases per tal de rebre propostes 

d’artistes visuals i plàstics per a 

exposar la seva obra a la sala 

d’exposicions temporals del 

Museu de la Pesca. Podeu con-

sultar les bases de la convocatò-

ria 2015 al nostre web  

www.museudelapesca.org 

un càntir de barca, tres planes de ven-

dre peix, un model de l’embarcació de 

pesca Asunción Figueras, i recanvis o 

camises per a llums de benzina.  

Així mateix hem rebut sis préstecs per 

a reproducció d’imatges. Això ha su-

posat la digitalització de cent noranta-

nou noves imatges que passen a for-

mar part de l’arxiu. 

Aquest fons documental ens serveix 

de base per a la recerca i és una eina 

utilíssima per apropar la història marí-

tima als usuaris a través de les nostres 

activitats. 

 

Arribat final d’any volem fer un repàs 

dels nous objectes i imatges que hem 

incorporat al fons del Museu. 

Cal tenir en compte que tots aquests 

nous ingressos són gràcies a donacions 

i cessions gratuïtes i desinteressades 

per part de particulars que amb la 

seva generositat i sensibilitat ens aju-

den a conservar, estudiar i difondre el 

patrimoni marítim i pesquer de la nos-

tra vila i de la Costa Brava. 

Aquest 2014 hem rebut sis donacions 

que han suposat la incorporació de 

vuitanta-cinc objectes. Entre ells des-

taquem sis peces de sardinal de cotó, 

COSTA SOBREPERA. MARINES 

QUÈ HI HA DE NOU? 

       

OBJECTES QUE PARLEN 

Aquesta caixa de fusta amb tapadora, 

fermall a la part anterior i una nansa de 

corda a cada costat, era utilitzada per 

desar-hi cristalls de sulfat de coure 

(CuSO4 5H2O). 

Aquesta sal cristal·litzada de color blau 

intens era molt utilitzada pels pesca-

dors.  

L’anomenaven “pedra blava” i en tira-

ven la pols sobre les zones d’alguers per 

fer sortir la cuca que després utilitzaven 

d’esquer. 

A aquest efecte, dins la caixa veiem tres 

sacs petits, dos d’ells buits, de trama 

oberta, utilitzats per escampar la sal. 

En aquesta secció donem protagonisme a un element o a una publicació del 
fons del Museu de la pesca per conéixer-los més a fons. 
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Des del club nàutic. Oli sobre tela 

Aquest càntir de barca fet de fusta ha 
estat la darrera incorporació 

 

Fitxa: 
Núm. inventari    03519 
Mides  3,5 x 85 x 36 cm 
Matèria          fusta, metall 
Cronologia      1974 
Procedència     Llançà  
     (Alt Empordà) 



posta de  taller de gastronomia 

a l’Espai del Peix “JO MENJO 

PEIX. TALLER DE CUINA I DE 

SALUT”.  

Degut a la veda de la flota d’ar-

rossegament durant les 5 pri-

meres setmanes de l’any, no 

s’oferirà la visita guiada a la 

subhasta, per la reducció horà-

ria de la mateixa. La resta d’ac-

tivitats com show-cookings i 

tallers de cuina es continuaran 

realitzant amb el peix que pro-

vé de la flota d’encerclament i 

dels armelladers. 

Al llarg del primer trimestre de 

2015, el Museu de la Pesca  

farà el IV Curs de restauració i 

manteniment d’embarcacions 

de fusta amb el llagut “Pepito” 

construït a Palamós el 1916. 

Vegeu al nostre web www. 

museudelapesca.org el progra-

ma del curs i les condicions de 

participació. 

Amb els escolars de Palamós 

també està previst de continu-

ar el programa d’activitats pe-

dagògiques de caràcter gratuït 

“Fem Arrels”.  

Al llarg dels mesos de gener i 

febrer s’ofereix una nova pro-

ACTIVITATS DEL PRIMER TR IMESTRE 2015 

Alumnes de la passada edició del curs de restauració 
d’embarcacions de fusta 

RECORDEU: 

• Horari d’hivern, a partir del 15 de setembre: de dimarts a dissabte de 10 del matí a 13.30 h, i de 15 a 19 h. Diumenges i fes-

tius, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. Dies 25 i 26 de desembre i 1 i 6 de gener, tancat 

• Fins el dia 1 de febrer, exposició artística “Costa Sobrepera. Marines” 

• Memòria Viva: Imatges que fan parlar: 9/01 “La vida a les barraques del nostre litoral”; 13/02 “Barcos i mariners a port”, a 

les 19 h al Museu de la Pesca; Els mestres dels fogons: 14/03 “Fogons a la barca”, a les 17 h a l’Espai del Peix 

• Divendres a la tarda: visita a la subhasta del peix 

• Cada dissabte al matí: taller de cuina marinera. Dissabtes vespre: Show cooking, demostració i degustació de cuina marinera. 

Tot a l’Espai del Peix 

• Cada primer diumenge de mes, entrada gratuïta al Museu de la Pesca 

 

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. 972601244 
museudelapesca@palamos.cat 

Atenció als visitants. Informació i reserves 
Moll pesquer, s/n 
Tel. 972600424 
tinglado@palamos.cat 
www.museudelapesca.org 
www.espaidelpeix.org 

Redacció: Miquel Martí, Glòria Ñaco, Núria Teno, Raül 
Mata, Alfons Garrido, Jaume Badias, Xavier Martínez, Mar 
Ribot, Margaret Esders, Ramon Comes, Joan Cuadrat, 
Ramon Boquera 

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

Patrocina: 


