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Notícies fresques

El 8 de gener, les 17 barques
incloses en el pla de gestió de
la gamba de Palamós van
començar un període de veda
biològica que les ha mantingut amarrades a port.

La resta d’embarcacions d’arrrossegament es van sumar a
la veda a partir del 6 de febrer, així tot l’arrossegament
de Palamós ha estat paralitzat fins al dia 8 de març.

Aquesta mesura, posada en
marxa el 2013, està dirigida a reduir l’esforç sobre els
caladors i sobre el recurs en
un moment en què la demanda és més baixa.

A l’art
tothom hi té
part
*********

VENIU AL MUSEU DE LA PESCA!
Volem aprofitar aquest espai per fer balanç de l’any 2017: 39.459 visitants del
Museu de la Pesca; 39.662 usuaris dels
serveis que tenen lloc al Museu, a les
Barques del Peix, a l’Espai del Peix, al
Documare o a la Càtedra d’Estudis Marítims, com són les visites guiades, tallers,
conferències, cursos, showcooking, rutes,
consultes, etc.
Des que vam obrir les portes el setembre
de 2002, més de 868.000 persones han
participat dels serveis culturals que desenvolupem lligats al mar, la pesca, el
peix, els pescadors i el patrimoni local.
Més enllà d’aquesta funció lligada als
públics, el Museu de la Pesca és una institució responsable de la custòdia i la conservació d’aquest patrimoni.

Però per fer possible aquesta missió de
preservació i de promoure el coneixement i el gaudi d’aquest patrimoni amb
l’objectiu de facilitar a la ciutadania una
millor comprensió de la realitat marítima i pesquera, necessitem el suport i
ajut d’institucions, col·lectius i empreses, i, sobretot, de les persones que són
la nostra font d’inspiració i raó de ser.
Veniu al Museu de la Pesca!
Miquel Martí i Llambrich
Director
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JOC DE PISTES AL MUSEU DE LA PESCA
Al Museu de la Pesca ens agrada
sorprendre els nostres visitants
amb idees innovadores amb les
quals redescobrir el museu.
Enguany ens feia il·lusió crear
una activitat en què hi participés
tota la família i vam triar les vacances de Reis per portar-la a
terme.
La nova proposta va ser gaudir
de l'exposició permanent a través d'un joc de pistes.
Volíem que fos un repte que
grans i petits poguessin fer junts i

passar una bona estona plegats.
Així que ens vam empescar diferents proves i enigmes que calia
resoldre fins a arribar a descobrir el premi que amagava el
cofre del tresor.
Agraïm els més de cinquanta
nens i nenes que van participar
en aquesta primera edició.
Gràcies a la bona resposta de
les famílies, no descartem tornar a repetir l'experiència amb
nous jocs d'entreteniment i
sobretot educatius.

Grans i petits buscant junts les pistes al Museu.

EXPLIQUEM UN CONTE!

La sessió de contes va portar per títol “Mirem sota
l’aigua”.

Vet aquí una vegada un peixet
d'or, una sireneta i un professor
pop, un pirata recelós i un pescador somiador que visqueren
plegats una aventura fantàstica
al nostre museu.
A tots ens fascina el mar, la seva
immensitat i els secrets que
amaga.
A través dels contes que expliquem, els nens i nenes aprenen i
descobreixen com és la vida al
fons del mar i la dels seus habitants. Seguint amb la propos-

ta que els més petits vinguin al
museu a gaudir d'una bona
estona en família, complementem l'activitat amb un petit
taller on es creen manualitats relacionades amb el conte
explicat i que s'emporten com
a record.
Aportem així el nostre granet
de sorra, ja que escoltar un
conte ajuda als infants a desenvolupar la imaginació, la fantasia i la creativitat.

INAUGUREM EL CICLE PESCA I CIÈNCIA 2018

El director de la Càtedra l’Estudis Marítims , Joan
Lluís Alegret i el regidor de Cultura i Patrimoni,
Francesc Subirats, van inaugurar el cicle Pesca i ciència 2018 a l’Espai del Peix.

“Pesca i Ciència” és un cicle
d’activitats
organitzat
per
la Càtedra d’Estudis Marítims
per a la divulgació del coneixement científic sobre el mar i la
pesca. De febrer a novembre,
científics i professionals de reconegut prestigi participaran en un
cicle que compaginarà presentacions, conferències acadèmiques i actes per a professionals
amb activitats de caràcter familiar, adreçades a la mainada.
Totes les sessions estan vertebrades per la ciència i la investigació com a element central,
des de diferents disciplines i
abordant temes diversos, des de

la gamba de Palamós, passant
per la pesca artesanal i la cuina
del peix, fins als monstres de
les profunditats o la feina dels
biòlegs marins i la tecnologia
que fan servir. Pesca i Ciència
és la suma de 14 aportacions en
un total de 8 sessions, que es
duran a terme principalment al
Museu de la Pesca i a l’Espai del
Peix.
Dissabte 24 de febrer s’obrí el
cicle a l’Espai del Peix amb una
conferència de l’antropòloga
Sílvia Gómez sobre els reptes
actuals de la pesca artesanal.
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CURSOS DE FORMACIÓ A L’ESPAI DEL PEIX

Un grup de nois i noies realitzant un curs de formació a l’Espai del Peix.

Ajudants de peixaters, ajudants
de cuiners i ajudants de cambrers són els tres cursos de formació ocupacional que aquest
primer semestre de l’any l’Espai
del Peix desenvolupa amb el
Servei de Promoció Econòmica
de l’Ajuntament de Palamós.
L’objectiu de la formació és
dotar els participants d’eines i
habilitats per enfrontar-se al
món del treball especialitzat.
La formació a l’Espai del Peix és

específica en continguts relacionats amb la cultura del peix
però també amb la qualitat del
servei, la higiene i la manipulació i amb la millor preparació
personal per enfrontar-se a una
oferta laboral amb les millors
condicions possibles.
Per a més informació adreceuvos a:
www.palamosocupacio.cat

ELS OBJECTES DEL FONS DEL CAU DE LA COSTA BRAVA
A Palamós fan pipes...
Hi ha una cançó popular que fa
referència al fet que a Palamós
hi havia diverses empreses que,
des de finals del segle XVIII a
principis del segle XIX, produïren pipes de terrissa que es
comercialitzaren arreu de Catalunya i el sud de França, i que
van arribar fins i tot a Cuba.
Destaquem dos fabricants, però
n’hi va haver més: Esteve Espinet i Joan Castellà, que dissenyaren i estamparen els seus
noms en la majoria d’exemplars.

Un malentès va fer pensar durant molts anys que eren romanes, però l’investigador
Lluís Esteve i Cruañas va desmostrar l’any 1974 que no era
així.
Els exemplars observats destaquen per la seva forma esvelta,
el peu sovint acabat en una
petita bola, i els decorats florals i amb cortinatges.
El Museu de la Pesca en conserva un bon nombre d’exemplars així com un motlle per a
la seva fabricació.

En aquesta secció
recuperem un element
del fons del Museu

El Cau de la Costa
Brava, precursor del

Pipa de terrissa amb
número d’inventari 076.

Museu de la Pesca.
En aquest cas, un
exemplar de pipa de
terrissa fabricada a
Palamós a principis del
segle XIX.

QUÈ HI HA DE NOU?
Aquest gener vam rebre la visita de la
cap de la biblioteca de la UdG, Àngels
Merino, que va venir a conèixer el fons
bibliogràfic del Cau de la Costa Brava i
dels casinos que es guarden a Casa
Montaner.
Amb l’assessorament del seu equipament, es durà a terme una reorganització d’aquests llibres de cara a una
proper inventari més acurat que permeti la seva consulta als usuaris.
Aquesta col·lecció ens dona una visió
d’allò que estava a l’abast dels palamosins que freqüentaven aquests espais de reunió fins a mitjans del segle
XX.
El mes de febrer està previst dur a

terme uns treballs de millora de la Sala
de Plens de l’Ajuntament de Palamós.
En aquesta sala s’hi troba exposat el
quadre de Josep M. Sert La barca de
Catalunya (1934).
Per garantir-ne la conservació, s’ha
retirat la pintura de grans dimensions
d’aquest espai sota la direcció de dues
tècniques del Centre de Restauració
de Béns Mobles de Catalunya i amb la
col·laboració de personal de la Brigada
Municipal. Així, temporalment quedarà dipositada a la sala del costat degudament embalada i protegida i una
vegada acabats els treballs es retornarà al seu emplaçament habitual.

Per les seves mides i importància, el moviment de la pintura es va fer amb totes les
garanties. Foto Óscar Oliu

Amb la collaboració de:

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

“El Museu de la Pesca té per missió salvaguardar, conservar,

Administració
Pl. Països Catalans, s/n
Tel. 972 601 244
museudelapesca@palamos.cat
Redacció: Miquel Martí, Glòria Ñaco, Núria Teno, Raül
Mata, Alfons Garrido, Ramon Comes, Xavier Martínez,
M. Àngels Solé, Olga Miàs.
Correcció lingüística: Teresa Cuadrado (Servei Local de
Català)

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:

TERRA DE MAR 2018 I L’ATAC DEL PIRATA BARBA-ROSSA
S’acosta una nova edició del festival mariner Palamós Terra de
Mar prevista per als propers 19 i
20 de maig.
Aquest any l'eix temàtic de la
festa serà el record d'un terrible
episodi de la història de Palamós,
ara fa 475 anys, esdevingut el 7
d'octubre de 1543: l'atac de l'estol de Barba-rossa i la crema i
destrucció de la vila a mans dels
corsaris i soldats turcs.
Recordarem aquests fets amb
una exposició monogràfica al
Museu. A més a més, s'han previst al moll jocs, tallers i animacions de temàtica pirata. Diferents rutes guiades tant per mar
com per terra, ens mostraran

com eren aquests atacs i els elements de defensa de la població
de Palamós del segle setze i al
vespre hi haurà un desembarcament pirata a la platja.
Al moll es podran visitar diferents vaixells com els centenaris
Santa Eulàlia i el Sirius Dog Star,
el Punta Mayor o la Nao Victoria, una rèplica del vaixell amb
què Elcano va fer la volta al món,
entre molts altres vaixells grans i
petits.
Un cop més, el moll i la badia de
Palamós s'ompliran de vaixells i
activitats relacionades amb la
cultura i la identitat de la gent de
mar i, aquest any també, amb el
record de pirates i corsaris.

La nova edició de Palamós Terra de Mar continua
proposant activitats per a totes les edats.

RECORDEU:
• Horari del Museu de la Pesca, 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
• Programa d’activitats Memòria Viva: Converses de taverna. 13/04: “La immersió subaquàtica a la costa de Palamós”; 18/5:
“La pesca del sonso”; 15/6: “La preservació del nostre paisatge litoral”, a les 19 h al restaurant Can Blau. Activitat gratuïta.
No cal inscripció. Places limitades
• Petits xefs. Taller de cuina per a nois i noies de 8 a 14 anys. Dies 27 a 30 de març, de 10.15 a 13.15 h
• Exposició temporal sobre el 475è aniversari de l’atac del pirata Barba-rossa a Palamós. Des del mes de maig
• Festival mariner Palamós, Terra de Mar. 19 i 20 de maig. Moll pesquer
• V Fira de la Gamba. 9 de juny. Moll pesquer
• Pesca i Ciència 2018. Consulteu programa
Col·laboren:

Patrocina:

