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Gamba durant la qual 

s’han venut més de 15.000 

tiquets per a degustar els 

tastos proposats pels res-

taurants certificats. 

El dia 1 de maig ha comen-

çat una nova edició de Pes-

caturisme, amb la participa-

ció de vuit embarcacions de 

la flota palamosina. Els dies 

14 i 15 de maig ha tingut 

lloc la desena edició del festi-

val mariner Palamós, Terra 

de Mar. El dia 11 de juny ha 

tingut lloc la 3a Fira de la 

El vespre del 21 de juny de 1999, fa 
disset anys, el Museu de la Pesca pre-
sentava les seves activitats d’estiu 
oferint una cantada d’havaneres al 
moll pesquer. 
El museu no s’inauguraria fins tres 
anys més tard. 
Les activitats que oferim des del Mu-
seu de la Pesca han anat evolucionant 
amb el pas dels anys tot adaptant-se a 
l’evolució dels nostres usuaris i a l’evo-    
lució del mateix equipament, que ha 
crescut amb projectes connexos com 
l’Espai del Peix, la capella del Carme o 
el castell de Sant Esteve, a la Fosca, 
però sempre mantenint-nos fidels a la 
filosofia, a la missió i als objectius fun-
dacionals. 
Voldríem continuar satisfent els nos-
tres visitants i per això no ens aturem 
davant les adversitats i els reptes ens 

motiven a seguir endavant.  
L’estiu és un bon moment per a mesu-
rar l’acceptació de la nostra oferta per 
part del públic. 
Aquest ja no és només presencial. Cada 
vegada més la comunicació i la vincula-
ció es potencien a través d’Internet i de 
les xarxes socials, i els telèfons in-
tel·ligents ens obren possibilitats per 
difondre les nostres col·leccions més 
enllà de l’espai físic museogràfic que 
volem explorar i aprofitar.  
Nous programes: difusió del patrimoni 
cultural, creació de nous públics, forma-
ció, recerca, documentació, sensibilitza-
ció. 
Nous reptes, noves necessitats, noves 
oportunitats.  
Per l’estiu que comença! 

Miquel Martí i Llambrich 

Director 

COMENÇA L’ESTIU! 
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3a edició de la Fira de la Gamba  

Foto Quim Esteve 



Més de 20.000 persones van visitar la 
desena edició del Palamós Terra de 

Mar 2016. 
Durant el cap de setmana del 14 i 15 
de maig, els visitants van gaudir   
d’activitats relacionades directament 
amb el mar, la seva cultura, el seu 
patrimoni, gastronomia i tradicions.  
La meteorologia va respectar el festi-
val i es pogué gaudir de la navegació, 
l'aposta d'aquesta edició. Més de 
3.600 persones van sortir a fer un 
tomb per la badia a bord del Rafael, 
Jolie Biche, Pepa Bandera i el Corsari 

Negre que no es van aturar en tot el 
dia de fer sortides. A més a més, es 
van programar sortides amb caiacs, 
vela lleugera, llanxes,  i llaguts de 

rem i una cursa de natació per als 
més atrevits. 
Entre els vaixells visitables cal des-
tacar el remolcador de salvament 
marítim Punta Mayor, el quetx Ciu-

tat Badalona o les embarcacions de 
pescaturisme del port palamosí. 
A banda dels vaixells, al moll hi ha-
via tallers mariners, es podien visi-
tar el Museu de la Pesca i l'Espai del 
Peix, tastar la cuina marinera, gau-
dir de les diverses propostes d’a-
nimació infantil i jocs tradicionals, 
de  música i animació. 
Tanquem aquesta edició satisfets 
de l'èxit de públic i encoratjats per 
començar a preparar el Terra de 
Mar 2017. 

Divendres 22 d’abril a les 19.30h 

es va celebrar a l’Espai del Peix 

l’acte de presentació d’un nou 

llibre editat pel Museu de la 

Pesca. La cuina de la gent de mar 

de la Costa Brava. Receptes de 

l’Espai del Peix és un recull de 
vint receptes de caràcter mari-
ner, proposades per una selecció 
de vint-i-un homes i dones inte-
grants de la comunitat marinera 
del territori, elaborades amb peix 
de la llotja de Palamós i acompa-
nyades amb textos de Gerard 
Prohias i fotografia de Jordi Geli. 
La presentació va anar a càrrec 

de Quim Casellas, xef del restau-
rant Casamar, estrella Michelin i 
amb una reconeguda sensibilitat 
per la cuina propera i arrelada. 
El llibre vol posar de relleu el 
valor gastronòmic de peixos 
econòmics i abundants a la sub-
hasta de la llotja de Palamós, 
protagonistes habituals de les 
activitats de l’Espai del Peix. 
Inclou propostes com unes sar-
dines escabetxades, cananes a la 
brutesca, pop blanc amb ceba o 
pop roquer regat amb allioli ne-
gat, entre d’altres. 

PALAMÓS , TERRA DE MAR 

NOU LLIBRE DE RECEPTES MARINERES 

El darrer mes d'abril es va fer el V 
Curs de restauració d'embarca-
cions de fusta. Durant quatre dis-
sabtes, aquest curs va apropar l’o-
fici de fer i reparar embarcacions 
tradicionals a catorze participants, 
procedents de diferents punts de 
Catalunya. 
El curs es va centrar en la restaura-
ció de diferents parts del llagut  
Pepito, construït a Palamós el 1916 
pel mestre d’aixa Jaume Costa Julià 

i integrant del fons de patrimoni 
surant del Museu de la Pesca.  
A la drassana de Pint-Fust, al port 
de Palamós, es van desenvolupar les 
tasques d'introducció a l'ofici de 
mestre d'aixa, al seu vocabulari i les 
seves eines. Entre altres aspectes, 
es va treballar en la confecció d’un 
rem, en el disseny de noves peces 
mitjançant plantilles per a la substi-
tució de fustes en mal estat i el cala-
fatejat amb estopa i massilla. 

V TALLER DE RESTAURACIÓ D’EMBARCACIONS 
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A L’ART!  

Els alumnes del taller de restauració 
d’embarcacions al taller 

Les persones que van col�laborar aportant receptes per 
al llibre es van fotografiar al costat de l’autor del text i 
del cuiner Quim Casellas del restaurant Casa Mar de 
Llafranc 

El festival mariner Palamós, Terra de Mar 
segueix apostant per activitats destinades a 
públics de totes les edats 



Al llarg d’aquest estiu hem preparat un pro-
grama setmanal d’activitats a l’Espai del Peix 
per a petits i grans:  

• Visita guiada a l’Espai del Peix amb tastet  

• Visita guiada Gamba de Palamós 

• Taller de cuina marinera per a famílies  

• Taller de cuina Petits Xefs, per a nenes i 
nens de 8 a 14 anys 

• Show-cookings de cuina antiga i de cuina 
marinera 

Tot plegat per apropar la nostra gastronomia i 
sobretot el nostre recurs pesquer, com a part 
de la nostra cultura.  

Consulteu condicions i disponibilitats a 
www.espaidelpeix.org  

mós a la dècada dels 70. Records de jo-
ventut en un poble de la costa”. 
Durant els mesos d’abril i maig s’ha dut a 
terme la realització d’una nova curenya o 
base del canó del passeig de davant l’ho-
tel Trias, molt malmesa pel pas del temps 
i per les condicions climatològiques a  
què estava exposada. Aquesta actuació 
obeeix no només a motius estètics sinó 
sobretot de seguretat, ja que la peça que 
sosté pesa més de 1.800 kg. 
Una altra acció d’aquest trimestre ha 
estat la restauració de deu quadres del 
fons d’art municipal pertanyents al llegat 
Galí seleccionats per ser mostrats a la 
sala d’actes de l’Ajuntament a partir de 
Sant Jordi  i durant tot l’any. 
 

Aquest trimestre el Museu de la Pesca ha 
rebut la donació de dos quadres del pintor 
Ezequiel Torroella per part dels senyors 
Jacques i Nadine Duvoisin, residents a 
Suïssa. Aquests quadres van ser comprats 
pel pare del senyor Duvoisin a l’artista 
l’estiu de 1962 o 1963 durant la seva esta-
da de vacances a Palamós, i mostren unes 
vistes de dos carrers de la nostra vila.   
Així mateix hem d’agrair a la senyora Do-
lors Barrera i als senyor Óscar Oliu i Josep 
Cordomí, que hagin cedit  71, 107 i 19 
imatges respectivament del seu fons per-
sonal. Una selecció d’aquestes imatges, 
que han estat digitalitzades i retornades, 
formaran part de  la sessió d’Imatges que 

fan parlar programada per al dia 7 d’oc-
tubre i que portarà per títol “Joves a Pala-

L’ESPAI DEL PEIX, ESPAI LÚDIC I D’APRENENTATGE 

QUÈ HI HA DE NOU? 

tipus de paper, la coberta o la  
distribució de la massa impre-
sa dins el blanc de la plana. 
En aquest llibre Poemes de 

mar (Edicions Gost. Barcelo-
na, 1900), amb la seva poesia 
acurada i nostàlgica, s’aboca 
a la reconstrucció de la natu-
ra a través de les paraules, 
com anys després, el 1927, ja 
a la seva vellesa farà a l’obra 
Marines. 

Apel·les Mestres (Barcelona 
1854 - 1936) va viure des de 
petit en un ambient artístic i 
culte. Després del batxillerat, 
es matriculà a l’Escola de Be-
lles Arts a la Llotja i aviat es 
convertí en un reconegut 
il·lustrador. També fou poeta i 
autor d’obres de teatre. Intro-
duí innovacions en el món del 
llibre, que concebia com a ob-
jecte d’art total, incorporant 
il·lustracions en els reculls poè-
tics, cuidant detalls com el 
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NÚMERO X    

ELS LLIBRES DE LA BIBLIOTECA DEL CAU DE LA COSTA BRAVA 
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 volum 
de la biblioteca del Cau 
que incorporà fons de les 

biblioteques dels casinos del 
municipi que anaven 

tancant, i posteriorment, de 
la Casa de Cultura de 

Palamós. 

Un dels quadres adquirits per la 
família Duvoisin al pintor Eze-
quiel Torroella durant les seves 
vacances a Palamós, als anys 60 

Aquest estiu torna el taller dels Petits Xefs a l’Espai del Peix 



LES NOSTRES PROPOSTES PER A AQUEST ESTIU 

La Passejada pel camí de ronda fins a la platja 
de Castell és una nova proposta per a aquest estiu 

RECORDEU: 

• Horari, fins al 30 de juny: de dilluns 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. Juliol i agost: de dilluns a diumenge de 10 a 21 h. De l’1 al 30 de setembre: de dilluns 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 

• Programa d’estiu del Museu de la Pesca. Rutes i visites guiades, pescaturisme, tallers de cuina i show cooking. Per a més 
informació, adreceu-vos al servei d’atenció als visitants del Museu de la Pesca (Tel. 972 600 424) o a la web del Museu 
www.museudelapesca.org 

• Diumenge 17 de juliol, processó marítima de la Verge del Carme 

• Exposició temporal: “Els paisatges a la taula”, produïda per la Xarxa de Museus d’Etnologia, fins al 17 de juliol, al Museu de 
la Pesca  

• Exposició temporal de fotografia: “Anem a la platja”, del 24 de juliol al 18 de setembre, produïda per la Xarxa de Museus 
Marítims de la Costa Catalana, 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. 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, Jaume Badias, Xavier Martínez, Margaret Esders, 
Ramon Comes, Joan Cuadrat, Ramon Boquera 
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: 

peix, al castell de Sant Esteve, a 
Castell, la capella del Carme, la 
ruta de Truman Capote, les visites 
amb tastet de Gamba de Palamós i 
a l’Espai del Peix, les sortides de  
Pescaturisme, els tallers de nusos, 
els tallers de cuina, els show-

cookings.  

Destaquem la novetat d’enguany, 
la Passejada pel camí de ronda, 
des de la platja Gran fins a Castell. 
Totes aquestes activitats són, en 
conjunt, una manera d’explicar la 
nostra identitat, que volem com-
partir amb els visitants per tal que 
ens entenguin millor i ens valorin 
en la nostra justa mesura.   

El 21 de juny comença l’estiu i al 
Museu de la Pesca ho fem amb la 
ja tradicional cantada d’havaneres 
del Grup Port Bo i a peu de moll 
presentem les activitats d’estiu. 
Com cada any a l’estiu ens esfor-
cem a oferir un conjunt d’act-
ivitats per tal que els visitants de 
la nostra vila tinguin un ventall 
ampli i diferent, però sobretot 
que ajudin a entendre millor el 
lloc que han triat per a les seves 
vacances i a entendre’ns una mica 
millor també a nosaltres, les pala-
mosines i els palamosins que els 
acollim. La oferta es compon de:  
visites guiades al museu, a la sub-
hasta del peix, a les barques del 


