
 

Servei d’Atenció als Visi-
tants del Museu s’ha vist refor-
çat a partir del mes d’abril amb 
personal del Departament de 
Turisme i del Servei d’Atenció 
Turística.  
El Museu de la Pesca i l’Oficina 
de Turisme gaudeixen del 
distintiu de Qualitat Turística 
en Destinació que expedeix el 
Consell Comarcal del Baix 
Empordà. 

SEGON TRIMESTRE 2014 

El primer trimestre de 2014 es 
va executar el projecte per a 
l’adequació de l’espai de recep-
ció del Museu de la Pesca per 
tal que sigui també Oficina de 
Turisme de Palamós. 
La reforma, obra de l’ar-
quitecte Quim Esteve, ha supo-
sat canvis en el mobiliari i en la 
seva disposició per tal d’acollir 
les dues funcions en un sol 
espai. D’aquesta manera el 

 

Des de fa setze anys el Mu-
seu de la Pesca es suma a la  
iniciativa de celebrar el Dia 
de la Música el 21 de juny. 
Com a colofó al dia més llarg 
de l’any, que ens agafa im-
mersos en els actes i cele-
bracions de la Festa Major, 
organitzem una cantada 
d’havaneres amb el grup Port 
Bo davant mateix del Museu. 
Aquest esdeveniment suposa 
el tret de sortida per a les 
activitats que oferirem a 
l’estiu: excursions en vaixell, 
visites guiades, tallers i show 
cookings, una exposició so-
bre la gamba de Palamós i 
des d’ara, la possibilitat 
d’embarcar-se en una barca 
de pesca. 

La Pescaturisme neix a inicia-
tiva de  la Confraria de Pes-
cadors de Palamós, i ha re-
but l’acompanyament de 
l’Ajuntament de Palamós a 
través del mateix Museu de 
la Pesca.  
Deu embarcacions, dues de 
pesca artesanal i vuit 
d’arrossegament hi partici-
pen. 
No es tracta d’una activitat 
d’aventura. S’ofereix poder 
viure un dia de pesca en 
primera persona i amb totes 
les garanties. 
Esperem que trobeu engres-
cadora aquesta proposta. 
Bon estiu!  
 

PRIMERA NIT D’EST IU NOU SERVEI D’ATENCIÓ ALS V IS ITANTS  
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A l’art  
tothom hi té 
part. 
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Èxit de públic en la convo-
catòria d’enguany del 
Palamós, Terra de Mar, 
que ha donat el tret de 
sortida a l’activitat de la 
Pescaturisme. 

L’Espai del Peix rep 
l’acreditació de la Marca   

de Garantia de la gamba 

de Palamós. 
Els dies 7 i 8 de juny ha  
tingut lloc la  1a Fira de  

la gamba de Palamós, 
i m p u l s a d a  p e r 
l’Ajuntament amb la 
col·laboració de la Con-
fraria de Pescadors de 
Palamós. 
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El dissabte 13 de juny ha 
tingut lloc la darrera sessió  
de les Converses de Taverna, 
que forma part de les acti-
vitats que s’apleguen sota el 
títol Memòria viva. 
Després de sentir parlar de 
“Cuina marinera”, tot 
aquell que ha volgut ha po-
gut assistir a una  demos-
tració i degustació de cuina 
marinera a l’Espai del Peix, 
organitzada amb el suport 
del Amics del Museu de la 
Pesca. Ja tenim a punt els 
temes de les sessions que 

ens esperen la tardor que 
ve. 
A Converses de Taverna, a la  
taverna de la Pepa Caneja,  
parlarem de “Pescar amb 
palangre”, de la pesca del 
corall, d’arqueologia subma-
rina i de cuina de barca.  
Els Mestres dels fogons ens 
tornaran a mostrar en di-
recte i a l’Espai del Peix de 
quantes maneres diferents 
es pot cuinar el peix.  
Finalment, tornaran les 
Imatges que fan parlar, i 
junts gaudirem d’imatges 

entranyables i de gran be-
llesa que ens transportaran 
al Palamós d’abans. 
 

La nova ubicació del centre 
de documentació significa 
una redefinició dels espais i 
objectius del servei per in-
crementar la seva projecció. 
Manté la seva missió funda-
cional d’esdevenir un equi-
pament al servei de la gene-
ració i difusió del coneixe-
ment en l’àmbit marítim i 
pesquer. El trasllat reforça 
la seva centralitat tot com-
partint l’espai amb el Museu 
de la Pesca.  
Documare se centra en l’a-

 
 

tracció d’investigadors 
d’arreu del món atrets per 
la singularitat de Palamós 
com a port pesquer i espai 
patrimonial. Alhora, poten-
cia la difusió digital i la cre-
ació de recursos pedagò-
gics i divulgatius en línia. 

MEMÒRIA VIVA 

DOCUMARE, NOVA UBICACIÓ 

L’exposició temporal “La 
gamba de Palamós”, produï-
da pel Museu de la Pesca 
amb  la col�laboració de la 
Confraria de Pescadors de 
Palamós, explica les mesu-
res impulsades en l’àmbit 
local per posar en valor 
aquest crustaci, el principal 
recurs del sector pesquer 
del municipi.  
El Pla de gestió, pioner a la 
Mediterrània i la Marca de 
Garantia són iniciatives 
dirigides a prestigiar un 
producte de renom inter-

nacional en el marc d’una 
pesquera sostenible, des de 
la responsabilitat i la cons-
ciència de la fragilitat del 
recurs.  
L’exposició, que s’acompa-
nya d’informació sobre 
aquesta espècie, l’Aristeus 
antennatus i sobre les ca-
racterístiques de la pesque-
ra a l’entorn del canyó de la 
Fonera o rec de Palamós, 
es pot visitar fins al 21 de 
setembre. 

EXPOSICIÓ “LA GAMBA DE PALAMÓS” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Un detall de l’exposició “La Gamba de Palamós” 
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A L’ART!  

Espai de consulta del Centre de Documentació de la 
Pesca i el Mar, Documare, al primer pis del Museu 

Programa Memòria viva 
2013 - 2014 



Enguany, s’ha commemo-

rat el 15è aniversari del 

programa PQPI-PTT a Pala-

mós amb un acte a l’Espai 

del Peix on els alumnes de 

cuina, i els de comerç han 

fet una demostració de tot 

el que han après al llarg del 

curs davant de familiars, 

professors i representants 

de les administracions lo-

cals de Palamós i Palafru-

gell. Bona part dels alum-

nes de cuina que s’han for-

mat a l’Espai del Peix han 

fet pràctiques en diferents 

establiments de la vila.  

Aquesta activitat ha estat orga-

nitzada per PQPI-PTT Palamós-

Palafrugell. 

Enguany durant la Setmana 

Santa l’Espai del Peix ha ofert 

l’activitat Petits Xefs per a nens 

i nenes de 8 a 14 anys, amb un 

gran èxit d’assistència. Els parti-

cipants han après a fer plats 

basant-se en el peix fresc des-

embarcat al port de Palamós. 

Aquesta activitat es farà també 

el juliol i l’agost de dilluns a 

divendres a l’Espai del Peix. 

Els dies 11 i 12 de juny l’Espai 

del Peix, en conveni amb el 

Patronat de Turisme Costa Bra-

va Girona, ha estat l’encar- 

regat de servir un còctel per a 

agents de viatges i periodistes  

a Pamplona i Saragossa convi-

dats pel mateix Patronat, en 

cadascuna d’aquestes ciutats. 

Els plats que s’han ofert s’han 

elaborat a base del producte 

pesquer local: gamba de Pala-

mós, anxoves de Palamós, 

fideus rossejats, escabetx de 

verat, pastís de maire, pop 

blanc  amb pèsols i com a 

contrapunt dolç, el pastís dels 

Agustins dels pastissers arte-

sans de Palamós.  

xar eixugar la fusta, es va 
començar la tasca de res-
tauració a càrrec del mestre 
d’aixa de Palamós Nicolas 
Stoll.  
La feina va consistir a con-
solidar l’orla d’estribord, la 
banda del vaixell per on es 
xorrava i emmagatzemava la 
xarxa, canviar i reforçar 
alguns escalemots i parts de 
taula i instal�lar peces de 
reforç per donar solidesa a 
tot el bastiment. 
També es va reconstruir 

El 4 de juny l’embarcació de 
Salvament Marítim Salvamar 
Sirius va remolcar la tera-
nyina del Museu de la Pesca 
des del varador del Port 
Marina fins al port pesquer, 
al seu amarrament habitual. 
Va ser la darrera fase del 
projecte de manteniment i 
conservació de la barca del 
Museu programada per a 
aquesta primavera. 
L’Estrella Polar es va treure 
al varador a finals de març. 
Després d’uns dies de dei-

part del “tambutxo” del 
motor que amb els anys 
s’havia anat podrint. 
A banda d’aquestes dues 
actuacions s’ha aprofitat per 
a repassar amb estopa i 
massilla l’obra viva i pintar 
tota l’embarcació tot mante-
nint els seus colors originals. 
Cal esmentar que tot això 
ha estat possible gràcies a la 
col�laboració de Port Marina 
Palamós que ha permès la 
utilització d’aquest espai. 
 

LES ACT IVITATS DE L’ESPAI DEL PEIX 

QUÈ HI HA DE NOU? 

Foguera (1893-1919) pas-

sant per Jordi de Sant Jordi, 

Ausiàs March, Bonaventura 

Carles Aribau, Verdaguer, 

Costa i Llobera, Guimerà...  

El mateix compilador expli-

ca en el pròleg que hi ha 

tria també “d’escriptors 

vivents” Magí Morera i Ga-

lícia, Joan Alcover, Apel·les 

Mestres, Ruyra... 

 

ELS LLIBRES DE LA BIBLIOTECA DEL CAU DE LA COSTA BRAVA 

Les cent millors poesies 

líriques de la llengua cata-

lana. Col·lecció Els nostres 

clàssics. Barcelona 1925. 

Donació d’Antonio Mauri 

Garrell a la Biblioteca d’El 

Cau de la Costa Brava, 

l’agost de 1963 segons 

dedicatòria manuscrita del 

donant a la plana 5 del 

mateix llibre. 

Recopilació feta per Josep 

Maria Capdevila de 19 

autors des de Ramon Llull 

(1235-1316) fins a Joaquim 

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. 
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El taller “petits xefs” es va 
dur a terme també durant els 
dies de Setmana Santa 

L’Estrella Polar  durant les 
tasques de conservació i mante-
niment a Port Marina Pa-
lamós 



demostracions i degustacions, els 

show-cookings a base de peix 

fresc desembarcat al port de Pala-

mós, de cuina marinera, històrica i 

també, com a  novetat, una visita 

guiada a l’exposició temporal “La 

Gamba de Palamós” que acaba a 

l’Espai del Peix amb la degustació 

d’un parell de crustacis per visi-

tant. Per als més menuts els tallers 

de cuina Petits Xefs s’inicien el 14 

de juliol, i tallers de cuina familiar 

tots els dissabtes a la tarda.  

I com a novetat encetem la Pesca-

turisme amb tres activitats:  pesca 

de la gamba, pesca del peix i pesca 

ran de costa. Aquesta activitat es 

realitza a bord de barques de pes-

ca i amb els pescadors professio-

nals  de la Confraria de Pescadors 

de Palamós.  

L’estiu comença el 21 de juny i al 

Museu de la Pesca des de fa 16 

anys ho celebrem amb una can-

tada d’havaneres al moll, amb el 

grup Port Bo. Al final del concert 

els Amics del Museu i els volunta-

ris ens serveixen un cremat genti-

lesa de Front Al Mar. Aquesta 

activitat també serveix per a pre-

sentar les activitats d’estiu del 

Museu que com cada any comp-

tarà amb les excursions i rutes 

marítimes del programa Embar-

ca’t amb el Rafael, visites a la 

subhasta del peix, visites a les 

barques del peix i al Museu de la 

Pesca i el taller de nusos mari-

ners. També oferim rutes patri-

monials al poblat iber de Castell i 

la visita pel nucli antic de la vila 

Palamós, medieval als matins. A 

l’Espai del Peix es duran a terme 

ACTIVITATS PER A L’ESTIU 2014 

Aquest estiu comença la Pescaturisme, a bord 
d’embarcacions de pesca i amb els pescadors professio-
nals de la Confraria de Pescadors de Palamós 

RECORDEU: 

• Horari d’estiu, fins al 15 de setembre: de 10 del matí a les 21 hores, cada dia de la setmana. 

• Tot l’estiu, excursions, rutes marítimes i visites guiades. Programa Embarca’t amb el Rafael, visita guiada al poblat iber de 

Castell, ruta Truman Capote, visita Palamós vila medieval, taller de nusos mariners,  visita guiada al Museu de la Pesca i a les 

Barques del Peix, Pescaturisme. Per a més informació, veure programa detallat. 

• Exposició temporal “La Gamba de Palamós”, al Museu de la Pesca, fins al 21 de setembre. 

• A partir del 14 de juliol, de dilluns a divendres, taller de cuina Petits Xefs, de 10 a 13 h a l’Espai del Peix 

• De dilluns a divendres a la tarda: visita a la subhasta del peix. Cada dissabte a la tarda: taller de cuina marinera. Dissabtes 

vespre: Show cooking, demostració i degustació de cuina marinera. Tot a l’Espai del Peix 

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 : 
 


