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Notícies fresques
Els mesos de juliol i agost ha
tornat l’activitat Petits Xefs
a l’Espai del Peix molt acceptada pel públic més jove.
El 17 de juliol, en el marc de
la celebració de la festa del

Carme, s’ha dut a terme de
nou la recreació d’una subhasta cantada.
Segon any de pescaturisme
a Palamós, amb més de vuitanta participants, un 60%

més que el primer any.
Bona acollida de les activitats proposades pel Museu
de la Pesca i l’Espai del
Peix aquest estiu per part
dels visitants.

A l’art
tothom hi té
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*********

EL MUSEU I ELS NENS
SUMARI
Les tasques i responsabilitats dels
museus s’han incrementat en els últims temps per fer front a reptes i
demandes de la societat. En aquesta
necessària expansió de l’ús social i
augment de la rendibilitat cultural
dels museus, el Museu de la Pesca
treballa per diversificar l’accés al centre, obert a la major audiència possible i a la seva satisfacció en termes
d’oferta de qualitat, diferenciada i
basada en la identitat, el coneixement
i la generació d’experiències.
En aquest compromís estem i per
això, el segment de la gent més jove
és un objectiu prioritari. Accions diferents que s’adrecen als petits que, bé
en família o amb l’escola, tenen una
oferta diversa.

Des del Museu i des de l’Espai del Peix
es proposen visites guiades i tallers.
Per a les escoles de la vila i amb caràcter gratuït es guien activitats sobre el
món pesquer i el patrimoni local, nou
dirigides als escolars d’educació infantil i primària, i cinc a secundària.
A més a més, el programa pedagògic
“Viu la mar” presenta 31 activitats per
als diferents nivells escolars.
Destaquem en aquesta oferta conjunta les novetats que s’han treballat per
als cicles inicials, amb l’ànim de sensibilitzar les generacions joves sobre el
valor de la mar des d’una perspectiva
social, cultural i natural.
Miquel Martí i Llambrich
Director
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NOVETATS DEL PROGRAMA PEDAGÒGIC “VIU LA MAR”
La nova edició del programa pedagògic
adreçat al públic escolar torna amb novetats, i ara inclou visites en anglès i un
nou audiovisual d’animació.
Així enguany ofereix la possibilitat als
alumnes de primària i secundària de fer
la visita guiada al Museu de la Pesca en
anglès, que inclou el visionat de l’audiovisual en aquest idioma i la visita
guiada a l’exposició permanent conduïda per un guia especialitzat.
L’altra novetat del programa és l’activitat “Peixos de la Mediterrània”, adreçada als nivells de P5 d’educació infantil
i 1r i 2n de primària. Aquesta proposta
es basa en la projecció d’un nou audiovisual animat, creat específicament per
a aquesta activitat amb la col·laboració
de l’il·lustrador Magí Marcé, que a tall

d’introducció presenta les característiques de les diferents espècies de peixos
a partir dels seus hàbitats i comportaments.
Aquesta temporada el programa del
Museu de la Pesca ofereix 5 activitats
per a infantil, 13 per a primària i 14 activitats per a educació secundària, vertebrada en quatre blocs adaptats al nivell
dels alumnes: visites guiades al Museu,
a les Barques del Peix i a l’Espai del Peix;
tallers de ciències socials, d’educació
ambiental, de cuina del peix, de recerca,
de navegació i itineraris.
Totes les activitats tenen una durada
aproximada de 75 minuts i sempre són
guiades o acompanyades per un educador especialitzat.

Un grup de nens escolten la monitora
durant l’activitat.

CICLE DE CONFERÈNCIES AL MUSEU

Josep M. Dacosta, durant la presentació de la conferència sobre natura i litoral.

Aquest estiu el Museu de la
Pesca ha estat escenari d’un
cicle de 3 conferències divulgatives centrades en el medi i en
els valors biològics, naturals i
culturals del litoral de Palamós i
de la Costa Brava organitzades
amb el Departament de Medi
Ambient de l’Ajuntament de
Palamós. Va obrir el cicle Conxi
Rodríguez-Prieto amb una sessió sobre l’origen de la vida a la
Terra a través d’un viatge apassionant des de la creació de

l’univers a l’aparició de l’home.
La setmana següent, Josep M.
Dacosta, biòleg i naturalista, va
parlar del lligam entre natura i
cultura al litoral, amb alguns
exponents de projecció mundial. Per últim, l’ictiòleg Lluís
Mercader Bravo va proposar als
assistents un passeig submarí
pel litoral per descobrir les característiques i les espectaculars adaptacions dels peixos als
medis on habiten.

VISITA DEL VAIXELL-ESCOLA PALINURO

El vaixell Palinuro sortint del port de Palamós.

El vaixell escola de l’armada
italiana Palinuro ha fet recalada
al port de Palamós.
Dels dies 3 al 7 d’agost va ser
possible visitar aquest veler de
més de 70 metres d’eslora que
venia acompanyat de quatre
embarcacions menors.
Tots ells formen part de la flota
de vaixells històrics de la Marina
italiana. Durant l’estiu el Palinuro, amb 150 tripulants a bord,
realitza creuers d’instrucció de
cadets de l’acadèmia naval que

els porta per alguns dels principals ports de la Mediterrània.
Aquesta serà la quarta visita
d’aquest vaixell a Palamós. La
primera va ser amb motiu de la
regata “Tall Ship Races-Med
2007”.
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VALORACIÓ DE LES ACTIVITATS D’ESTIU

Inici de la visita guiada del corsari
Barba-roja, adreçada a tota la família.

Enguany des del Museu de la Pesca
hem presentat un programa d’activitats d’estiu exclusivament sobre el
patrimoni marítim i un altre sobre el
patrimoni local, en el qual hem volgut arribar a un seguit de públic que
ens visita. Han estat 14 activitats diferents destinades a persones que es
troben passant uns dies de vacances
a la nostra vila i entorn, i eren ofertes
en diferents idiomes.
La subhasta del peix ha estat, sense
cap mena de dubte, l’activitat més
sol·licitada juntament amb els tallers
de cuina per a nens i nenes. La visita
guiada al nucli antic i a la Capella del

Carme, i la visita al poblat iber de
Castell han tingut també molt bona
acollida. Les visites al Museu, a les
barques del peix i Gamba de Palamós, i els show-cooking a l’Espai del
Peix han estat un aparador immillorable per fer arribar els valors del
món pesquer del nostre territori i del
peix fresc desembarcat al nostre port
i la seva cuina. A banda, la pescaturisme desenvolupada amb pescadors
professionals de la Confraria, ha doblat usuaris respecte de l’any anterior i s’ha consolidat com una activitat per al turisme actiu i per a la promoció del sector pesquer local.

ELS LLIBRES DE LA BIBLIOTECA DEL CAU DE LA COSTA BRAVA
L’any 1929, un Palamós amb
una població de 4000 habitants encara no havia
“trobat” el poblat iber de
Castell, i el pintor Josep M.
Sert acabava d’adquirir una
propietat a la mateixa platja
de Castell on atrauria un
cercle d’amics cèlebres. La
vila destacava perquè era la
darrera parada del tren que
venia des de Girona passant
per la Bisbal, per la seva església gòtica i pel seu petit
port. Aquest exemplar del
fons del Cau de la Costa Bra-

va, amb número d’inventari
03748, és un exemple de la
tasca duta a terme per la
Sociedad de Atracción de
Forasteros, constituïda l’any
1908 a Barcelona, la primera
entitat de foment del turisme a tot Espanya. A La Costa
Brava, un llibret de 48 pàgines, V. Solé de Sojo fa un
breu recull d’informació de
diverses poblacions de la
Costa Brava que acompanya
d’imatges de l’Arxiu Mas i de
Zerkowitz.

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.

QUÈ HI HA DE NOU?
El Museu de la Pesca és membre de la
Xarxa de Museus d’Etnologia de Catalunya, constituïda per una desena de
museus d’arreu del territori català.
Actualment preparem de manera conjunta una exposició de caràcter itinerant que sota el títol “Els paisatges a la
taula”, farà un repàs a la riquesa gastronòmica del nostre país des d’un
punt de vista antropològic. Les influències, les millores aportades per la ciència i la recerca han fet evolucionar el
fet quotidià del menjar, que està envoltat de tot un cerimonial que varia

els moments i els llocs.
Per a la mostra s’han seleccionat vora
un centenar de peces dels fons dels
museus de la Xarxa, i s’ha encarregat
la restauració d’aquelles que ho requerien. Del Museu de la Pesca s’ha
considerat necessari el tractament de
vuit peces vinculades a la conserva
del peix i al fet de menjar a bord per
tal que llueixin en aquesta mostra que
es podrà veure els mesos de novembre i desembre a Palamós i que durant dos anys viatjarà pels altres museus de la xarxa.

Ribella amb núm. inventari 03789 trobada al fons del mar i que serà restaurada.

Amb la collaboració de:

Atenció als visitants. Informació i reserves
Moll pesquer, s/n
Tel. 972600424
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. 972601244
museudelapesca@palamos.cat
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
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 :

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.”

ACTIVITATS PER A LA TARDOR 2015
La tardor a Palamós té gust de mar.
Durant tot el més d’octubre tindrà
lloc el Palamós gastronòmic que organitza l’Ajuntament amb els establiments de restauració del municipi i
amb el patrocini d’Estrella Damm. A
l’Espai del Peix s’hi faran activitats
per a famílies amb els tallers de cuina, les demostracions de cuina professional i show-cookings
Però l’octubre (els cap de setmana 3 i
4) també és el moment de la Ruta
dels Ibers en la qual enguany es treballa el tema de l’alimentació. A Palamós, i amb la col·laboració del MAC
d’Ullastret, el poblat de Castell se
suma amb activitats que oferim des

del Museu de la Pesca amb un taller
de cuina ibèrica, un show-cooking
amb una historiadora especialitzada
i una visita guiada al jaciment amb
tastet.
Aquesta tardor també estarà en
marxa el programa d’activitats entorn al patrimoni immaterial Memòria Viva, amb Converses de Taverna,
Mestres dels Fogons i Imatges que
fan Parlar i la novetat del cicle de
cinema documental etnològic, que
s’emmarca en la Mostra de Cinema
Etnogràfic de Catalunya promoguda
per la Direcció General de Cultura
Popular, Associacionisme i Acció
Cultural de la Generalitat de Catalu-

Vista guiada al poblat iber de Castell.

RECORDEU:
• Horari d’hivern, a partir de l’1 d’octubre i fins el 30 d’abril: de dimarts a divendres de 10 del matí 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.
• Memòria Viva: Mostra de Cinema Etnogràfic de Catalunya: 25/09 “Mar de fons. La pesca artesanal a Badalona”, 2/10 “Fons
Arcadi Gili: La pesca a la Costa Brava, 9/10 “La subhasta cantada a Montgat”, al Museu de la Pesca; Mestres dels fogons:
15/10 “Palamós Gastronòmic”, a l’Espai del Peix. Cal inscripció prèvia; Converses de Taverna: 6/11 “Oficis del port”, Taverna
Ca la Pepa Caneja, Pl. Sant Pere, 14; Imatges que fan parlar: 12/12 “La transformació del port de Palamós. Els grans canvis a
partir dels anys 80”, al Museu de la Pesca.
• Exposició temporal: Els paisatges a la taula, fruit del treball conjunt de la Xarxa de Museus d’Etnologia. Durant els mesos de
novembre i desembre.
• Divendres no festius a la tarda: visita guiada a la subhasta del peix. Cal inscripció prèvia.
• Dissabtes al matí: taller de cuina del peix. Cal inscripció prèvia.
• Divendres i dissabtes al vespre: Show cooking, demostració i degustació de cuina marinera. Tot a l’Espai del Peix. Cal inscripció prèvia.
• Cada primer diumenge de mes, entrada gratuïta al Museu de la Pesca.
Col·laboren:

Patrocina:

