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Notícies fresques

El dia 25 de setembre es va
presentar a l’Espai del Peix el
resultat del projecte La mar
de bé, realitzat pel GALP
Costa Brava i que ha comptat

amb la coordinació del Museu
de la Pesca.
Aquest projecte consisteix en
onze capítols audiovisuals en
els quals el cuiner Quim Case-

llas dialoga amb un representant del sector pesquer sobre
diferents aspectes de la pesca,
amb aportacions d’experts de
diferents àmbits.

A l’art
tothom hi té
part
*********
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A L’ART!

DISTINTIU D’ACCESSIBILITAT TURÍSTICA

Maria Puig, primera tinenta d’alcalde, va recollir el distintiu de mans del president del Consell Comarcal, Joan Loureiro, i del conseller de
Turisme, Xavier Dilmé.

PROJECTES GALP COSTA BRAVA 2020

·

·
·

Tant el projecte de les audioguies per als visitants de la
subhasta del peix com l’actualització de la museografia
de l’exposició permanent ajudaran a millorar l’experiència dels visitants del Museu de la Pesca.

·
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A L’ESTIU, ACTIVITATS A L’ESPAI DEL PEIX

-

Les activitats per a conèixer el peix desembarcat a Palamós i la seva cuina
s’han pogut continuar oferint aquest estiu.

QUÈ HI HA DE NOU?

-

El nou equipament informàtic i multimèdia ens
permetrà avançar en la digitalització dels fons.

Amb la col·laboració 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, Xavier Martínez, M. Àngels Solé,
Montse Sistané, Ramon Boquera, Ariadna Pla i Montse
Pascual.
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:

ACTIVITATS DE TARDOR
·

·
·
·
·
·

·
·

RECORDEU:

Una de les activitats proposades per a aquesta tardor és la visita guiada al Molí de
Vent, on es conserven les estrucures d’una bateria de costa de la Guerra Civil.

·
·
·
·
·
·
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