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L’estiu ha passat. Crec que Palamós 

vol i espera l’arribada del bon temps i 

de la temporada turística, i també 

agraeix l’entrada de la tardor. 

Les activitats i visitants estiuencs do-

nen pas a unes altres activitats i usua-

ris. EL Museu de la Pesca té ara una 

mirada més interior, focalitzada en el 

col·lectiu escolar, en els grups organit-

zats i en remarcar la identitat dels 

vilatans. 

En aquest sentit és de justícia posar 

en valor els quasi vint anys del progra-

ma Memòria viva que suposa la recu-

peració, documentació i difusió del 

patrimoni immaterial lligat a la vida 

de les persones i el mar. Era pel gener 

de 2001 que iniciàvem les Converses 

de taverna, un espai obert per a com-

partir les experiències i records de la 

gent de mar. 

L’any 2009 s’hi va afegir l’activitat Imat-

ges que fan parlar, amb l’objectiu de 

documentar, a través de la fotografia i 

de la participació del públic, el nostre 

passat recent. Posteriorment, a aquest 

programa de memòria oral s’hi ha su-

mat Mestres i mestresses dels fogons, 

una iniciativa que reconeix la cuina 

popular i els productes del territori 

com una manifestació de la cultura 

pròpia i d’una manera de fer respectu-

osa amb l’entorn. Us convidem a parti-

cipar d’aquestes tres activitats que 

poden contribuir a enfortir el nostre 

sentiment de pertinença a una comuni-

tat que explota, des de fa segles, 

aquesta costa. 

 

Miquel Martí i Llambrich 

Director 
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juliol a setembre a l’Espai 
Santa Caterina, a Girona, i 
des de setembre, l’exposició 
sobre l’atac del pirata Barba-
rossa l’any 1543 es pot visi-
tar a l’Estartit.  

Aquest estiu les exposicions 
temporals del Museu de la 
Pesca han viatjat a altres po-
blacions, contribuint a difondre 
el nostre patrimoni cultural i 
marítim. L’exposició “Nusos 

mariners” ha estat al Museu 
de la Mediterrània, a Torroe-
lla de Montgrí, de juny a 
agost. “Veles al port”, de 
fotografies del port de Palamós 
de Lluís Collell, ha estat de 
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Com cada estiu, el Museu de la Pes-

ca ha ofert una agenda d’activitats 

per a tota la família.  

Al llarg del juliol i l’agost, gairebé 

10.000 persones ens han visitat i 

han participat a la nostra programa-

ció. 

Activitats per assaborir la gastrono-

mia marinera tradicional: tallers de 

cuina, showcooking, la gamba, el 

peix blau... que han tingut com a 

guies i cuiners els mateixos pesca-

dors de Palamós, a través dels seus 

coneixements i de la seva experièn-

cia. Activitats per descobrir el fet 

marítim i pesquer de la Costa Brava: 

el Museu de la Pesca, les barques 

del peix, la subhasta del peix, els 

nusos mariners... Un patrimoni amb 

una llarga història i amb un present 

molt viu.  

Activitats per conèixer el passat del 

nostre territori: el castell de Sant 

Esteve, el jaciment iber de Castell, 

l’exposició “Navegants d’Aigua-

molls”, la bruixeria i la literatura de 

Truman Capote... Una valuosa he-

rència que cal divulgar i protegir.   

Amb el desig que els nostres visi-

tants s’hagin endut una bona expe-

riència, des del Museu ja preparem 

la programació de tardor i d’hivern. 

Ho fem amb les forces renovades i 

el mateix objectiu: posar a l’abast 

de tothom el patrimoni cultural i 

marítim de Palamós.   

Del 15 al 17 de juliol, el cicle de 

cinema documental Mar fràgil 

va projectar tres audiovisuals 

centrats en el mar i la pesca 

amb l’objectiu de conscienciar 

els assistents i generar debat 

amb els seus protagonistes.  

Dilluns es va poder veure El vai-

xell fenici Mazarrón II, centrat 

en l’arqueologia subaquàtica i 

en la recuperació del patrimoni 

sotaiguat. L’endemà es presen-

taren les noves imatges de l’e-

xposició permanent del Museu 

de la Pesca, sota el títol El dia a 

dia dels pescadors de Palamós 

i vam parlar de la seva vida en 

mar i en terra. Finalment, dime-

cres 17 es projectà El món sub-

marí de la Mediterrània, amb 

imatges de Ramon Casabayó, 

incorporades també recent-

ment a l’exposició. El cicle es va 

incloure en la Mostra Internaci-

onal de Cinema Etnogràfic, or-

ganitzada per la Generalitat de 

Catalunya i al Festival Internaci-

onal de Cine Arqueológico de 

Bidasoa (FICAB). 

A L’ESTIU, ACTIVITATS PER A TOTA LA FAMÍLIA 

MOSTRA DE CINEMA ETNOGRÀFIC 2019 

El dia 14 de setembre, i durant 

tot el matí, vam dur a terme cinc  

tallers ambientals de pesca res-

ponsable i de conscienciació 

sobre la problemàtica dels resi-

dus al fons del mar. Aquesta 

iniciativa del Museu de la Pesca i 

l'associació GALP Costa Brava 

volia  posar de manifest el greu 

problema de contaminació mari-

na i les mesures que tots  hem 

de prendre per aturar aquesta 

degradació. 

Els tallers van mostrar a grans i 

petits els diferents sistemes de 

pesca a la costa catalana, tant 

amb grans maquetes de xarxes 

i barques com amb ulleres de 

realitat virtual, les talles míni-

mes legals que han de tenir els 

peixos per al seu consum, la 

fragilitat de certes espècies 

marines com la posidònia o les 

gorgònies, la recollida de resi-

dus i el seu tractament... En 

definitiva,  transmetre als més 

joves que el mar és un lloc ex-

traordinari, que s'ha d'estimar i 

respectar i no convertir-lo en 

un gran abocador. 

PESCAPLÀSTIK. TALLER DE PESCA RESPONSABLE 
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A L’ART!  

La Confraria de Pescadors de Palamós ha 
col�laborat en la realització de la visita guiada a 
la subhasta del Peix Blau 

Pescaplàstik és una activitat de sensibilització envers 
l’entorn marí dirigida a tota la família 

El cicle de cinema documental Mar fràgil forma part 
del programa de la Mostra Internacional de Cinema 
Etnogràfic que organitza la Generalitat de Catalunya 



Aquest estiu hi ha hagut força nove-

tats a l’Espai del Peix. La primera, un 

nou format de l´activitat Petits Xefs, 

que enguany ha tingut lloc de di-

marts a dijous, de 10.15 a 12.15 h 

dirigida a nens i nenes de 7 a 14 anys. 

Cada dia han cuinat dos plats amb 

peix enfocats als seus gustos. Els di-

vendres, en el mateix horari hem 

ofert l’activitat Joves Xefs, pensada 

per a joves a partir de 15 anys. Els 

plats d´aquesta activitat han estat de 

cuina d´actualitat i sempre elaborats 

amb peix de Palamós, i de tant en 

tant, algun plat dolç. Els dimarts a la 

tarda, s’ha dut a terme la Visita de la 

Gamba de Palamós, amb un petit tast 

final. Els dimecres, a les 8 h del matí, 

visites guiades a la subhasta del peix 

blau, en col·laboració amb la Confra-

ria de Pescadors de Palamós. 

En quant als nostres showcookings i 

tallers de vespre, aquest estiu hem 

incorporat l’activitat “Famílies amb 

nens”, amb plats casolans enfocats a 

la canalla; i el taller “Del mercat al 

plat”, on els participants primer han 

visitat el mercat de la llotja, i després 

han cuinat el que han comprat. Els 

dijous, divendres i dissabtes s´han 

mantingut els showcookings de Cuina 

de l´antiguitat, Cuina marinera i Cui-

na dels sentits. 

Així mateix, hem iniciat el projecte  

d’inventari del fons d’imatges del 

Museu de la Pesca amb el progra-

mari MuseumPlus de gestió de 

col·leccions. Aquesta tasca ens 

ajudarà a una millor gestió i control 

d’aquests fons. 

I també continuem amb accions 

dirigides a organitzar els espais de 

reserva. Al llarg dels mesos d’estiu 

s’han revisat i inventariat un fons 

d’arts de pesca (armallades, soltes, 

boleros...) i s’han ubicat de forma 

definitiva en els espais de reserva 

del Museu. 

Amb la voluntat de millorar la difu-

sió i coneixement de les nostres 

col·leccions, aquest trimestre hem 

engegat un projecte per a la revisió 

i traducció de les cartel·les que 

acompanyen els objectes de l’ex-

posició permanent del Museu. 

Aquesta feina, que és possible grà-

cies a una ajuda dins els projectes 

GALP (Grup d’Acció Local Pesquera 

Costa Brava), amb ajuts FEMP-UE i 

del DARP de la Generalitat de Cata-

lunya, comportarà la revisió dels 

textos explicatius i la seva traduc-

ció al castellà. 

PETITS I JOVES XEFS  

QUÈ HI HA DE NOU? 

 

 

Aquest petit model d’embarcació de 

pesca ha ingressat recentment al 

Museu de la Pesca, juntament amb 

tres models més. 

Segons la informació aportada pel 

donant, van ser adquirits pel seu 

pare l’any 1948 a Sitges. 

El de la imatge correspon a un mo-

del de llagut de pesca de baixura, 

aparellat amb vela llatina. 

Està realitzat amb fusta, amb gran 

detall, i el casc està pintat amb pin-

tura a l’oli. 
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L’Espai del Peix ofereix l’activitat Petits 
Xefs des de l’any 2011 

Una vegada nets i revisats, els arts de pesca han 
estat inventariats per a la seva posterior ubicació 
definitiva als espais de reserva  

ELS OBJECTES DEL MUSEU DE LA PESCA 
 

Fitxa: 
Núm. inventari   05657 
Nom de l’objecte model de  
 llagut de pesca  
Mides 15x24x4,6 cm 
Matèria  fusta, cotó 
Cronologia 1948 
Procedència  Barcelona 

En aquesta secció donem protagonisme a un element o a una publicació 
del fons del Museu de la Pesca per conèixer-los més a fons 



ACTIVITATS DE TARDOR 

RECORDEU: 

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

14 i de 16 a 19 h. 

• Exposició temporal “Navegants d’aiguamolls”.  Fins al 17 de novembre. En horaris del Museu de la Pesca i la capella del Car-

me. 

• Exposició artística temporal “Mar blanco”, des de finals de novembre. En horari del Museu de la Pesca. 

• Palamós gastronòmic, de l’1 d’octubre a l’1 de novembre. Consulteu programació www.palamosgastronomic.cat 

• Imatges que fan parlar: Postals de Palamós, 18 d’octubre; Dones de mar, 13 de desembre. De 19 a 20 h. Al Museu de la Pes-

ca. 

• Converses de taverna: Peixateres de Palamós, 15 de novembre, de 19 a 20 h. Al restaurant Can Blau. 

• Visita guiada al cementiri de Palamós en la diada de Tots Sants: 1 i 2 de novembre, a la tarda. 

 

Per a més informació: www.museudelapesca.org. Reserves 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,  

econòmic 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 López, Marc Ferriol, Montse Sistané i Ramon Bo-
quera. 
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: 

per a centres educatius de 

Palamós “Fem Arrels” 

Showcooking 

Tallers de cuina 

Visites a la subhasta del peix 

Visites a les barques del peix 

Visites al Museu de la Pesca 

Programa educatiu ”Viu la 

Mar” 

 

Us ho perdreu? 

 

Consulteu l’agenda d’activitats 

a la nostra web 

www.museudelapesca.org 

Palamós Gastronòmic  

Cap de Setmana Ibèric 

Jornades Europees del Patri-

moni 

Memòria Viva (Imatges que fan 

parlar, Mestres i mestresses 

dels fogons, Converses de ta-

verna) 

Festival Som Cultura 

Pròrroga de l’exposició tempo-

ral “Navegants d’aiguamolls. 

2.000 anys de tresors enfon-

sats” 

Exposició Artística convocatò-

ria 2019 al Museu de la Pesca 

Programa pedagògic gratuït 


