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No totes les poblacions que toquen a 
mar són marineres.  
Ser de mar és sentir-te íntimament 
lligat a aquest medi; és compartir un 
imaginari on sempre està present la 
geografia marítima; és tenir conscièn-
cia del paper que ha tingut, té i tindrà 
el mar en la vida i en l’evolució del 
territori costaner i de la seva gent. 
És per això que la vila organitza el 
festival mariner Palamós, Terra de 
Mar, una festa de reconeixement a la 
vida marinera i a la vida marina; un 
homenatge a les persones que han 
viscut i viuen les activitats marítimes; 
una festa que ha de ser capaç de fer 
d’aquest vincle amb la mar una decla-

ració de respecte, d’agraïment i de 
confiança cap a un paisatge humà fet 
de maritimitat. 
Palamós neix amb el port. El port es fa 
gran amb el desenvolupament de la 
vila. Tots gaudim d’aquesta relació 
pròxima, profitosa i generadora d’i-
dentitats, de coneixements, d’ex-
periències. 
Des del Museu de la Pesca treballem 
per fer visible i sentida aquesta opor-
tunitat que ens ofereix la mar i la ter-
ra. 
 
Miquel Martí i Llambrich 

Director 
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èxit de públic.  

El dissabte 13 de juny s’ha 

celebrat la segona Fira de 

la Gamba de Palamós a 

l’espai del port. 

El dia 23 d’abril, diada de 

Sant Jordi, els Jordis i  Jordi-

nes han pogut entrar de 

manera gratuïta al Museu 

de la Pesca.  

Els dies 9 i 10 de maig ha 

tingut lloc al port de Pa-

lamós la novena edició del 

Festival Mariner Palamós, 

Terra de Mar, amb un gran 



“La Barcelona World Race és un rep-
te esportiu i una aventura que posa 
a prova els límits humans”. Així és 
com el FNOB (Fundació de la Nave-
gació Oceànica de Barcelona) defi-
neix la seva regata, que s’ha conver-
tit en una competició de primer or-
dre mundial.  
Aquest campionat és únic, tant pel 
tipus d’embarcacions que hi partici-
pen com pel recorregut i les condi- 
cions que han de sortejar: una tra-
vessia de tres mesos amb aproxima-
dament 46.300 quilòmetres, creuant 
fins a tres oceans diferents i punts 
tan complicats com el cap de Bona 
Esperança, el de Leewin o el  

d’Hornos.  
 A través de l’exposició temporal 
“Donem-li la volta al món”, produ-
ïda pel FNOB, us convidem a des-
cobrir els secrets de l’última edició 
de la Barcelona World Race.  
Mitjançant quatre espais didàctics 
amb pantalles interactives, els 
visitants podreu conèixer el dia a 
dia dels regatistes, les tripulacions 
que hi participen, els vaixells que 
utilitzen i les seves característi-
ques tècniques, així com el progra-
ma educatiu que impulsa aquesta 
fundació i diversa informació de 
les anteriors edicions de la regata. 

Dissabte 13 de juny es va celebrar 

la 2a Fira de la Gamba de Palamós 

L’objectiu era donar a conèixer 
aquest crustaci de reconegut pres-
tigi i la seva Marca de Garantia, el 
segell que assegura al consumidor 
la qualitat del producte. Al llarg de 
la jornada els assistents van poder 
fer diferents tastos de gamba de la 
mà de restauradors i tavernes cer-
tificats, tot acompanyats de mos-
tres de productes locals, visites i 
un concert final. 

EXPOSICIÓ: BARCELONA WORLD RACE. UNA PROPOSTA EDUCATIVA 

I I FIRA DE LA GAMBA DE PALAMÓS 

El passat 29 de març va tenir lloc 
l'acte d'inauguració del castell 
de Sant Esteve, situat sobre la 
platja de la Fosca, després d'un 
llarg procés de consolidació, tot 
donant el tret de sortida de les 
visites guiades a aquesta edifica-
ció emblemàtica per la creació i 
la història de la vila de Palamós. 
Des de llavors, les visites progra-
mades cada diumenge a les 12 
del migdia, coordinades des del 
Museu de la Pesca i amb caràc-
ter gratuït, han tingut una bona 
acceptació per part del públic 

visitant, molt expectant per l'o-
bertura d'aquest nou equipament  
a la ciutadania. 
Els usuaris, acompanyats d'un 
guia, han gaudit de les explica-
cions històriques tot visitant les 
diferents estances del complex 
fortificat, ara molt desdibuixat per 
els usos agraris de la masia que hi 
havia dins del recinte.  
A més a més, els escolars de Pala-
mós i dins del programa pedagò-
gic Fem Arrels, han pogut gaudir 
de la visita al castell i la seva his-
tòria. 

VI S ITES AL CASTELL DE SANT ESTEVE 
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A L’ART!  

Un moment de la visita del grup al castell. 

Per segon any la proposta d’una fira dedicada a la gamba de Palamós ha estat un èxit. 

La mostra es pot veure a la sala d’exposicions 
temporals. 



El dia 12 de juny va tenir lloc a l’Espai del 
Peix el lliurament al reconegut xef català i 
estrella Michelin, Nandu Jubany, del guar-
dó Ambaixador de la Gamba de Palamós, 
per la seva tasca en la difusió i promoció 
de les qualitats gastronòmiques d’aquest 
producte. 
Nandu Jubany va recollir el guardó de la 
mà de l’alcaldessa en funcions del munici-
pi, M. Teresa Ferrés, i del patró major de la 
Confraria de Pescadors de Palamós, Fran-
cesc Benaiges, que li van lliurar en nom de 
la Comissió de la Marca de Garantia Gam-
ba de Palamós. 
Durant l’acte també es va fer entrega dels 
certificats de la Marca de Garantia Gamba 
de Palamós als darrers establiments que 
s’han certificat amb aquest distintiu, con-

cretament el restaurant de l’hotel La 
Malcontenta, l’empresa de restauració 
Restanova, i el mateix restaurant Can 
Jubany, de Calldetenes. 
D’aquesta manera el xef Nandu Jubany 
se suma als germans Roca que també 
van rebre aquesta distinció l’any passat 
per al Celler de Can Roca, el millor res-
taurant del món. 
La Comissió de la Marca de Garantia 
Gamba de Palamós també va lliurar el 
distintiu identificatiu a aquelles empre-
ses que ja compten amb la certificació i 
que d’aquesta manera se’ls acredita pú-
blicament amb un segell que posa en 
valor la qualitat de la gamba pescada a 
Palamós. 
 

de dades que serveix per catalogar i ges-
tionar el fons d’art i objectes de pesca 
del Museu.  
El programari Museum Plus és d’us co-
mú per part de la majoria de museus de 
Catalunya i permet transferir les dades al 
Servei de Documentació i Inventari de la 
Generalitat que en fa difusió a  través de 
la web Museus en línia. 
Si voleu conèixer la col·lecció del museu, 
podeu consultar aquest enllaç: 
http://museusenlinia.gencat.cat/index.php 

El Museu de la Pesca custodia una 
col·lecció de Ciències Naturals procedent 
del Museu Cau de la Costa Brava.  
Aquesta està formada principalment per 
un conjunt de petxines i cargols marins 
procedents de tot el món. 
Aquests espècimens van ser catalogats a 
principis dels anys 90 i anys després les 
fitxes van ser digitalitzades. 
Aquest trimestre s’ha dut a terme un 
tractament d’aquesta informació, més 
de mil set-cents registres, per tal de pro-
cedir a la seva migració a la mateixa base 

NANDU JUBANY, AMBAIXADOR DE LA GAMBA DE PALAMOS 

QUÈ HI HA DE NOU? 
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OBJECTES QUE PARLEN 

Aquesta balena era l’element identificatiu 
de la flota d’embarcacions de la compa-
nyia Cruceros Costa Brava, fundada a Pa-
lamós l’any 1956. 
Aquesta companyia, que funcionava com 
una línia regular marítima, disposava de 
diverses embarcacions que realitzaven 
viatges diaris de Blanes a Tamariu, fent 
parades a les platges de Lloret, Tossa, 
Sant Feliu, Palamós i Llafranc. Els seus 
vaixells portaven noms que començaven 
de la mateixa manera. Així hi havia el Sir-

te, Siron, Sirena, Sirga, Sirio o Sirmar.  
La flota va deixar d’operar a finals dels 
anys  noranta. 

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. 

 

Fitxa: 
Núm. inventari: 03215 
Mides:  
    113 x 42,5 x 0,5 cm 
Matèria: aglomerat de 
partícules de fusta 
Cronologia: 1980 ca. 
Procedència: Palamós 

Nandu Jubany sosté el guardó. 



PROPOSTES PER A GAUDIR DEL PATRIMONI CULTURAL I NATURAL AQUEST ESTIU 

L’estiu passat vam iniciar la 
Pescaturisme a Palamós. 

RECORDEU: 

• Horari d’estiu. Els mesos de juliol i agost el Museu de la Pesca obre de dilluns a diumenge de 10 a 21 h. 
     A partir de  l’1 de setembre, obert 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. 

• Dia 19 de juny : Presentació del llibre juvenil El secret de la banya embruixada, a càrrec d’un dels seus autors,  Sebastià Roig. 
A les 19 h, al Museu de la Pesca. Entrada lliure. 

• Dia 21 de juny: Cantada d’havaneres amb el grup Port Bo amb motiu de la  presentació del programa d’estiu del Museu de  
la Pesca. A les 22 h, davant el Museu. Activitat gratuïta. 

• Dia 24 de juny: portes obertes al Museu de la Pesca amb motiu de la Festa Major.  

• Exposició temporal: “Barcelona World Race. Una proposta educativa”. 

• Subhasta cantada,  19 de juliol a les 19 h, davant el Museu de la Pesca. Activitat  gratuïta. 

• Programa Embarca’t a Palamós. Activitats d’estiu a l’entorn del patrimoni marítim, cultural i natural.  

• Taller de Petits xefs: del 13 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres, de 10 .15 a 13.15 h. A l’Espai del Peix. 
  Per a més informació www.museudelapesca.org. Tel. 972600424 

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 : 

 

Patrocina: 

Amb el Departament de Medi Ambient farem 
un cicle de conferències i descoberta del nos-
tre litoral amb biòlegs, científics i especialistes 
que ens faran de manera amena entendre 
l’origen del nostre planeta, la vida a la mar i la 
riquesa litoral. 
Per acabar i com ja és tradicional el programa 
Embarca’t a Palamós amb el Rafael, amb 
excursions i rutes marítimes i Pescaturisme 

Palamós amb pescadors professionals de la 
confraria que podeu acompanyar a feinejar. 
Tot plegat un programa al vostre servei per tal 
que conegueu millor i de més a prop la rique-
sa patrimonial del nostre municipi. Si voleu 
saber-ne més d’horaris, de dies i les condici-
ons a la recepció del Museu de la Pesca i a la 
nostra web trobareu la informació. 
 www.museudelapesca.org  

Des del Museu de la Pesca presentem per a 
aquest estiu una proposta d’activitats per a tots 
els públics, que giren temàticament entorn del 
patrimoni marítim i pesquer i del patrimoni lo-
cal. 
Visites guiades: al museu, a les barques del 
peix, a la subhasta, sobre la gamba de Palamós. 
Tallers: de nusos, de cuina marinera i de cuina 
només per a nois i noies de 8 a 14 anys, els Pe-

tits Xefs. Show-cookings per descobrir la nostra 
cultura del peix i la riquesa dels productes pes-
quers. Pel que fa al patrimoni local, del nou 
equipament de la Capella de Carme, Espai d’Art 
i Patrimoni en sortirà una visita guiada al nucli 
antic de la vila. El programa es concreta amb 
visites al poblat iber de Castell, el castell de 

Sant Esteve de Mar i la ruta literària El Palamós 

de Truman Capote. 


