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E1 Fitxes d’activitats 
 

E1.1 

 

CICLE DE XERRADES CONVERSES DE TAVERNA 2012 

Tipus d’activitat:      

□ congrés 

□ seminari, jornada, conferència...  

□ activitat docent 

x altres: Cicle de xerrades 

Data 

6 sessions, el segon divendres de cada mes. De març a juny i d’octubre a novembre 

Durada (en hores) 

1 hora per cada sessió 

Tipus de participació de la Càtedra 

x organitzadora 

x co-organitzadora  

Altres entitats co-organitzadores  

Museu de la Pesca 

Col·laboradors 

 

Nom  

Institució Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana. 

Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de 

Catalunya 

Contribució del col·laborador al prestigi de la Càtedra 

 

Nom  

Institució Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 

Contribució del col·laborador al prestigi de la Càtedra 

 

Nom  

Institució Diputació de Girona 

Contribució del col·laborador al prestigi de la Càtedra 

 

Nom  

Institució Confraria de Pescadors de Palamós 

Contribució del col·laborador al prestigi de la Càtedra 

 

Nom  

Institució Associació Cultural Amics del Museu de la Pesca 

Contribució del col·laborador al prestigi de la Càtedra 
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Nombre de participants 

De la UdG:  4 

De fora de la UdG: 320 

Enquestes de satisfacció.  

S’han fet?    

Sí     □         No   □ 

Valoració dels resultats 

Positius, ja que aquesta activitat permet reforçar la vinculació de la Càtedra amb el 

territori. Especialment, estreny la seva relació amb el sector pesquer i la comunitat 

marítima de la zona.   

Breu justificació de l’interès de l’activitat en relació als objectius de la Càtedra 

 

Per una banda, les Converses de Taverna són una plataforma de difusió del coneixement popular 

i tradicional a la societat gràcies a la selecció dels temes tractats i els ponents convidats a 

participar-hi; per l’altra, cada sessió de les Converses són un document etnogràfic d’alt valor, 

els continguts dels quals són usats habitualment com a font d’informació primària en les 

diferents recerques dirigides per la Càtedra o en les que participa com a partner.  

 

Resum de l’activitat 

 

Aquesta activitat és coordinada des de la Càtedra d’Estudis Marítims en col·laboració amb el 

Museu de la Pesca. Es composa d’un seguit de sessions celebrades un cop al mes a la taverna 

d’origen mariner “Pepa Caneja”, de Palamós. Va néixer fa 13 anys amb la voluntat de 

identificar, documentar compartir i apropar al públic els coneixements transmesos oralment i 

la saviesa de les generacions que conformen la comunitat pesquera i marítima de la Costa 

Brava i de Palamós en particular. Amb els anys les Converses de Taverna han esdevingut un 

referent a tot el litoral català i el model ha estat imitat a molts pobles i per moltes institucions. 

Ha estat des del principi una activitat atraient i molt acceptada pel públic, que cada segon 

divendres de mes omple la taverna del port per a escoltar la  història marítima de la comunitat 

explicada en primera persona. 

 

 
 

Imatge de la sessió del 20 d’abril de 2012 

 

Entre les finalitats principals de l’activitat es troba la de posar a disposició de la societat i de la 
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recerca científica els continguts recollits per mitjà de l’enregistrament de cada sessió. La 

col·lecció Converses de Taverna constitueixen un material documental molt interessant per 

als usuaris de Documare: centre de documentació de la pesca i el mar, servei encarregat de la 

gestió i la difusió. 

 

Cada temporada es reparteix en dos anys seguint el curs acadèmic. L’any 2012 s’han celebrat 6 

sessions, tractant els següents temes:  

 

9 de març: La vida als fars 

20 d’abril: La pesca d’arrossegament amb la Gacela 

11 de maig: Consignataris i camàlics al moll comercial 

8 de juny: la cuina de barca 

19 d’octubre: On anem a pescar avui? Les estratègies dels pescadors 

9 novembre: Els inicis dels esports nàutics a la badia 

 

Aquesta activitat té associat un material de difusió propi: cartells i flyers, amb la programació 

de totes les xerrades detallada. 
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E1.2 

 

CICLE IMATGES QUE FAN PARLAR  2012 

Tipus d’activitat:      

□ congrés 

□ seminari, jornada, conferència...  

□ activitat docent 

x altres: Cicle de xerrades 

Data 

4 sessions, durant un divendres de cada mes: gener, febrer, març i desembre 

 

Durada (en hores) 

1’30 hora per cada sessió 

Tipus de participació de la Càtedra 

□ organitzadora 

x co-organitzadora 

 

Altres entitats co-organitzadores  

Museu de la Pesca – Ajuntament de Palamós 

 

Col·laboradors 

Nom  

Institució Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana. 

Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de 

Catalunya 

Contribució del col·laborador al prestigi de la Càtedra 

 

Nom  

Institució Diputació de Girona 

Contribució del col·laborador al prestigi de la Càtedra 

 

Nom  

Institució Confraria de Pescadors de Palamós 

Contribució del col·laborador al prestigi de la Càtedra 

 

Nom  

Institució Associació Cultural Amics del Museu de la Pesca 

Contribució del col·laborador al prestigi de la Càtedra  

 

Nom  

Institució Documare. Centre de Documentació de la Pesca i el Mar 

Contribució del col·laborador al prestigi de la Càtedra 
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Nom  

Institució Servei d’Arxiu Municipal de Palamós 

Participació del col·laborador en la selecció d’imatges 

 

Nombre de participants 

De la UdG:  1 

De fora de la UdG: 180 

 

Al voltant de 50 persones per sessió 

Enquestes de satisfacció.  

S’han fet?    

Sí     □         No   □ 

Valoració dels resultats 

Resultats positius. L‘activitat serveix per acostar la Càtedra a la societat, alhora que els 

assistents són partícips del procés de documentació del fons fotogràfic del Museu de la 

Pesca i el seu centre de documentació, tot aportant informació molt valuosa al procés. 

Breu justificació de l’interès de l’activitat en relació als objectius de la Càtedra 

 

Aquesta activitat enllaça amb l’objectiu de Càtedra d’Estudis Marítims d’acostat el coneixement 

científic a la societat per mitjà d’activitats de difusió i divulgació cultural dirigides a un públic 

ampli i no especialitzat. A més, permet mostrar al públic i documentar amb precisió imatges 

recollides en el transcurs de les recerques realitzades des de la Càtedra d’Estudis Marítims. 

 

Resum de l’activitat 

 

A través de la projecció d’una selecció de fotografies del fons d’imatges del Museu de la Pesca 

a la sala d’audiovisual del mateix museu, el públic assistent participa de forma comunitària en la 

tasca de documentar el contingut de les imatges: els espais, les escenes, els protagonistes, la 

datació de la imatge, etc.  

 

Bona part de les imatges documentades havien estat recollides prèviament en el marc de 

diferents recerques dutes a terme per la mateixa Càtedra d’Estudis Marítims els anys anteriors. 

 

Les sessions d’activitat realitzades durant el 2012 han estat les següents: 

 

20 de gener: ”La tria i la venda del peix” 

10 de febrer: ”Ranxos mariners” 

16 de març: ”Lleure a la platja” 

16 de desembre: ”El Museu de la Pesca fa 10 anys” 
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Flyers editats per la difusió de l’activitat 
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E1.3 

 

 

PRESENTACIÓ DE QUATRE NOUS TÍTOLS DE LA COL·LECCIÓ QUADERNS 

BLAUS 

Tipus d’activitat:      

□ congrés 

□ seminari, jornada, conferència...  

□ activitat docent 

x altres: presentació de publicacions de la Càtedra d’Estudis Marítims          

Data 

13 d’abril. Museu de la Pesca. Palamós 

Durada (en hores) 

1,30h 

Tipus de participació de la Càtedra 

x organitzadora 

□ co-organitzadora  

 

Altres entitats co-organitzadores  

- Museu de la Pesca 

- Documare: centre de documentació de la pesca i el mar 

Col·laboradors 

Institut de Ciències del Mar (CSIC) 

Institut d’Estudis Gironins 

Direcció General de Pesca. Generalitat de Catalunya 

Diputació de Girona 

Nombre de participants 

De la UdG:   3              

De fora de la UdG: 60 

 

Enquestes de satisfacció.  

S’han fet?    

Sí     □         No   x 

Valoració dels resultats 

Valoració positiva. Un any més es manté viva la col·lecció de documents tècnics 

relacionats amb diferents aspectes de la ciència, la cultura i les tradicions marítimes, de 

la mà de professionals i científics de reconegut prestigi. S’arriba als 30 números. A més, 

la sessió de presentació va comptar amb la participació  dels instituts de la comarca 

que havien participat en el projecte COMSOM, dirigit pel CSIC i en el qual hi va 

col·laborar la Càtedra d’Estudis Marítims. 

Breu justificació de l’interès de l’activitat en relació als objectius de la Càtedra 
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La publicació bibliogràfica és un dels mitjans més importants per a la difusió acadèmica. La 

manca de referents específics en el món de la pesca a Catalunya fan de la col·lecció Quaderns 

Blaus una de les més importants del país en relació a la pesca marítima. 

 

 

Resum de l’activitat 

 

El 13 d’abril de 2012 es van presentar al Museu de la Pesca quatre nous títols de la col·lecció 

Quaderns Blaus, editats per la Càtedra d'Estudis Marítims (Universitat de Girona i 

Ajuntament de Palamós) i el Museu de la Pesca. Els números presentats eren: 

 

Les cuines del peix al segle XVIII 

Pep Vila. Institut d'Estudis Gironins. 

Breu introducció a la cuina del peix catalana de l'edat moderna en diferents ambients socials 

del país. Inclou un extens recull de document històrics sobre el comerç i consum de peix, així 

com algunes receptes de l'època. 

 

Musiqueria. Ornamentacions del bucs dels vaixells 

Joaquim Pla 

Musiqueria és un mot avui quasi oblidat que designa el conjunt de motius ornamentals que 

embelleixen els bucs dels vaixells. Amb l'erudició pròpia de l'autor es fa un breu repàs a 

aquests ornaments a partir d'alguns exemples il·lustratius. 

 

Plàstics al fons marí: el projecte COMSOM a Palamós 

Montserrat Demestre. Mercedes Masó. Institut de Ciències del Mar (CSIC) 

Presentació de resultats del projecte COMSOM d'estudi de les pertorbacions de la pesca i la 

brossa marina sobre les comunitats bentòniques dels fons marins de Palamós. En ell hi va 

participar la flota pesquera palamosina i els estudiants de diferents IES de la comarca. 

 

El peix blau: situació actual dels stocks 

Isabel Palomera. Institut de Ciències del Mar (CSIC) 

Breu estat de la qüestió sobre el coneixement de les conseqüències dels factors ambientals i 

humans sobre l'estat dels stocks de diferents espècies de peix blau. Posa l'accent en les 

profundes implicacions per pot tenir la reducció de les poblacions de sardina i seitó per a tot 

l'ecosistema. 

 

L’acte comptà amb la presència Dr. Josep Calbó, vicerector de Recerca i Transferència del 

Coneixement de la UdG, de la regidora de Cultura i Patrimoni de l’Ajuntament de Palamós, 

Sra. Gràcia Artigas i el director de la Càtedra d’Estudis Marítims (Universitat de Girona – 

Ajuntament de Palamós), Dr. Joan Lluís Alegret. 

 

La presentació anà a càrrec de la biòloga i investigadora titular de l’Institut de Ciències del 

Mar – CSIC Montserrat Demestre, durant la qual exposà els resultats del projecte COMSOM, 

un treball conjunt i els estudiants i els científics del CSIC sobre la contaminació marina i 

l’efecte dels plàstics sobre l’ecosistema marí. Intervingueren també diferents professors, 

tutors de treballs de recerca d’estudiants dels instituts participants en el projecte. 
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E1.4 

 

PRESENTACIÓ DELS RESULTATS DEL PROJECTE “LA CUINA DE BARCA” 

Tipus d’activitat:      

□ congrés 

□ seminari, jornada, conferència...  

□ activitat docent 

x Presentació pública dels resultats de la recerca 

 

Data 

1 d’agost. Museu de la Pesca 

Durada (en hores) 

1,30h 

Tipus de participació de la Càtedra 

□ organitzadora 

            x co-organitzadora  

            □participació 

 

Altres entitats co-organitzadores  

Museu de la Pesca 

Documare: centre de documentació de la pesca i el mar 

Col·laboradors 

Nom  

Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) 

Nombre de participants 

De la UdG:   2            

De fora de la UdG:  60 

 

Enquestes de satisfacció.  

S’han fet?    

Sí     □         No   x 

Valoració dels resultats 

Positius. La recerca va posar en valor un dels aspectes més populars i atractius de la 

cultura marítima. La sessió va servir a més per aplegar part important de la comunitat 

pesquera més estretament relacionada amb la cuina i la gastronomia, antics ranxers i 

familiars. Tots ells van valorar molt positivament l’acte de presentació. 

Breu justificació de l’interès de l’activitat en relació als objectius de la Càtedra 

 

Més enllà de la recerca, la Càtedra ha tingut entre els seus objectius fer difusió dels seus 

resultats en la societat. En aquest cas, es va considerar oportú i pertinent convidar de forma 

massiva als informants del projecte i a les seves famílies, per fer visible la relació estreta que 
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s’estableix a Palamós entre recerca i comunitat pesquera local. 

 

Resum de l’activitat 

 

La “cuina de barca” és un projecte de recerca liderat pels membres del Museu de la Pesca i la 

Càtedra d’Estudis Marítims que tenia per objectiu identificar, documentar, difondre i preservar 

un aspecte concret del patrimoni gastronòmic dels pescadors de la Costa Brava: la “cuina de 

barca”. Era la cuina popular que els pescadors cuinaven i menjaven a bord, amb unes 

característiques pròpies vinculades al mitjà on es realitza. La recerca es va centrar en estudiar 

aspectes com l’origen de la cuina a bord, els ingredients, les tècniques de cocció, els plats i les 

receptes, els utensilis, les pràctiques d’ingesta, els cuiners a la barca, la transmissió de 

coneixement, la popularització de la cuina tradicional, etc. 

 

La presentació dels resultats – que es poden descarregar des del web del Museu de la Pesca – 

es va dur a terme al Museu de la Pesca prèvia convocatòria de tots els informants que, d’una 

manera o altra i amb diferents graus d’implicació, havien participat en el projecte. Van 

intervenir el director del Museu de la Pesca, Miquel Martí, el responsable del centre de 

documentació Alfons Garrido i el director de la Càtedra d’Estudis Marítims Joan Lluís Alegret 

 

En motiu de la presentació es va projectar un vídeo resum editat amb els continguts, 

intervencions i comentaris dels protagonistes: “La cuina de barca: Els orígens de la cuina del 

peix al Baix Empordà”, disponible al canal de vídeo del Museu de la Pesca a Youtube. 

 

 
Caràtula de presentació del vídeo 

 

L’acte va formar part del cicle “Cultura Viva”, organitzat pel Departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

E1.5 

 

PRESENTACIÓ DELS RESULTATS DEL PROJECTE “DRASSANES TINO: LA 

DARRERA NISSAGA DE MESTRES D’AIXA DE PALAMÓS” 

Tipus d’activitat:      

□ congrés 

□ seminari, jornada, conferència...  

□ activitat docent 

x Presentació pública dels resultats de la recerca 

 

Data 

4 Maig. Museu de la Pesca 

Durada (en hores) 

1,30h 

Tipus de participació de la Càtedra 

□ organitzadora 

            x co-organitzadora  

            □participació 

 

Altres entitats co-organitzadores  

Museu de la Pesca 

Documare: centre de documentació de la pesca i el mar 

Col·laboradors 

Nom  

Institut Ramon Muntaner 

 
Nom  

Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalanes 

Nombre de participants 

De la UdG   2            

De fora de la UdG  60 

 

Enquestes de satisfacció.  

S’han fet?    

Sí     □         No   x 

Valoració dels resultats 

Positius. La recerca va posar en valor un aspecte molt atractiu de la cultura marítima i 

en concret del patrimoni flotant. La presentació va servir per fer públic els resultats 

del projecte en un àmbit, el Museu de la Pesca, escaient per atraure el públic objectiu 

més interessat 
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Breu justificació de l’interès de l’activitat en relació als objectius de la Càtedra 

 

Més enllà de la recerca, la Càtedra ha tingut entre els seus objectius fer difusió dels seus 

resultats en la societat. En aquest cas, es va considerar oportú i pertinent convidar de forma 

massiva als usuaris habituals del Museu de la Pesca i als amants dels vaixells tradicionals a 

conèixer el projecte, com a part de la història marítima de la vila de Palamós. 

 

Resum de l’activitat 

 

“Drassanes Tino: la darrera nissaga de mestres d’aixa de Palamós” és un projecte de recerca 

etnològica que va tenir com a objectiu principal estudiar i descobrir, a partir del testimoni oral 

i de les fonts documentals, l’evolució d’una drassana tradicional des dels seus inicis, l’any 1923, 

fins al cessament de la seva activitat l’any 2010, i explicar-ne els canvis que experimenta l’ofici i 

la figura del mestre d’aixa; el procés de construcció d’embarcacions, o les diferents tipologies 

d’embarcacions tradicionals i les seves evolucions, nomenclatura, etc.  

 

Els mestres d’aixa que avui continuen presents al nostre litoral - i el cas de les Drassanes Tino 

no n’ha estat una excepció fins al seu tancament - s'han sentit obligats a desenvolupar noves 

estratègies d'adaptació necessàries per subsistir en el nou context tècnic, econòmic i social 

que els envolta; especialment, la contínua desaparició d’embarcacions pesqueres de fusta, la 

irrupció de la fibra com a nou material de construcció, l’enorme increment d’embarcacions 

d’esbarjo, i sobretot, la quasi total desaparició de les comandes per construir noves 

embarcacions de fusta. La recerca incideix en les mesures presses pels mestres d'aixa per 

reconvertir l'ofici i adaptar-se a les noves circumstàncies de canvi i desenvolupament. 

 

L’acte va formar part del cicle “Cultura Viva”, organitzat per la Direcció General de Cultura 

Popular i Tradicional,  dins del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
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E1.6 

 

III CURS DE RESTAURACIÓ D’EMBARCACIONS TRADICIONALS DE FUSTA 

Tipus d’activitat:      

□ congrés 

□ seminari, jornada, conferència...  

□ activitat docent 

x Curs de formació 

Data 

28 d’abril – 19 de maig.  

Durada (en hores) 

25h 

Tipus de participació de la Càtedra 

□ organitzadora 

            x co-organitzadora  

            □participació 

Altres entitats co-organitzadores  

Museu de la Pesca 

Col·laboradors 

Nom  

Institut Ramon Muntaner 

Direcció General de Cultura Popular i Tradicional 

Nombre de participants 

De la UdG   1         

De fora de la UdG  15 

Enquestes de satisfacció.  

S’han fet?    

Sí     □         No   x 

Valoració dels resultats 

Positius. L’activitat ha arribat a la seva III edició i ha comptat amb un número d’inscrits 

superior a les expectatives inicials. La valoració per part dels alumnes, recollida de 

manera informal, és també molt possitiva 

Breu justificació de l’interès de l’activitat en relació als objectius de la Càtedra 

 

Dins l’àmbit etnològic del patrimoni marítim, aquest curs ha assolit un doble objectiu: per un 

costat col·laborar amb la conservació i difusió d'una identitat tant arrelada al litoral del Països 

Catalans com és la vinculada amb el patrimoni marítim, i per un altra banda, realitzar i oferir 

un taller amb continguts que poden resultar molt interessats pels apassionats de la mar. 
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Resum de l’activitat 

 

L’objectiu d’aquesta activitat ha estat treballar en la recuperació d’una embarcació construïda 

a Palamós el 1934 pel mestre d’aixa Constantí Pascual, i que actualment es troba en un estat 

de conservació força precari. 

 

La Felicitat és un supervivent d’una altra època i un cas excepcional de durabilitat si tenim en 

compte els materials de construcció i la seva funcionalitat en un món, com és el de la pesca, 

cada vagada més competitiu.  

 

Aquesta embarcació, tipològicament identificada com a llaüt, dins el subgrup dels gussis, 

disposa de 3,83 m d’eslora, amb una mànega d’1,53 m i un puntal de 0,53 m. Va ser construïda  

en roure i pi i aparellada amb vela llatina, anava també a rem quan convenia, i estava destinada 

a la pràctica dels petits arts costaners. Aquesta embarcació va ser donada a l’Ajuntament de 

Palamós. 

 

Els participants han estat persones interessades en el món de la nàutica i de l’ofici de mestre 

d’aixa,  a més de la gent interessada en món de les embarcacions i amb inquietuds en l'àmbit 

del patrimoni marítim. Aquest curs s’ha impartir en dos llocs: d’una banda al Museu de la 

Pesca (Palamós, Baix Empordà) per la les sessions teòriques i a una drassana de Palamós pel 
que fa a l’apartat més pràctic i experimental del curs. 

- D’una banda, a partir de sessions teòriques s’han contextualitzat conceptes com el 

patrimoni etnològic, el marítim, les embarcacions tradicionals de la nostra costa, l’ofici 

dels mestres d’aixa i el coneixement i la preservació d’aquest patrimoni. Aquestes 

sessions les han dut a terme especialistes en la matèria.  

 

- D’altra banda, l’apartat pràctic del curs, el que  ha ocupat més temps, ha estat impartit  

per dos mestres d’aixa, un en actiu i un altre de jubilat, que han guiat als alumnes en la 

restauració de les embarcacions Felicitat i Pepito. 

La seva tasca ha estat la de familiaritzar als inscrits amb la manipulació d’eines i 

materials emprats per mestres d’aixa en la construcció de bastiments tradicionals, tot 

familiaritzant-los amb un vocabulari ric i propi que també cal posar en valor. 

 

Durant el desenvolupament del curs es van realitzar diferents visites guiades, tant a les 

barques objecte del curs com a les dues embarcacions vinculades a l’exposició flotant del 

Museu de la Pesca. 
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E1.7 

 

DEFENSA DE LA TESI DOCTORAL “LA PESCA AL CAP DE CREUS A 

L’ÈPOCA MODERNA: ORGANITZACIÓ, GESTIÓ I CONFLICTES PER 

L’ACCÉS ALS RECURSOS PESQUES” 

Tipus d’activitat:      

□ congrés 

□ seminari, jornada, conferència...  

□ activitat docent 

x Defensa de tesi doctoral 

Data 

Sala de graus. Facultat de Lletres. Universitat de Girona  

Durada (en hores) 

3h 

Tipus de participació de la Càtedra 

□ organitzadora 

            □ co-organitzadora  

            X participació 

Altres entitats co-organitzadores  

Universitat de Girona 

Col·laboradors 

Nom  

Nombre de participants 

De la UdG   6         

De fora de la UdG  40 

Enquestes de satisfacció.  

S’han fet?    

Sí     □         No   x 

Valoració dels resultats 

Positius. És la primera tesi doctoral que es defensa en el marc del programa de beques 

BRAE concedides per la Càtedra d’Estudis Marítims 

Breu justificació de l’interès de l’activitat en relació als objectius de la Càtedra 

 

La recerca acadèmica és un dels pilars fonamentals de la CEM. La defensa d’una tesi doctoral 

sobre història de la pesca representa la culminació del projecte engegat des de la creació de la 

CEM d’estímul a la recerca sobre la història de la pesca a Catalunya, en la que han participat 

diferents investigadors i col·laboradors de la CEM. 
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Resum de l’activitat 

 

El 18 de maig Alfons Garrido, investigador vinculat a la Càtedra d’Estudis Marítims va defensar 

la tesi doctoral “La pesca al Cap de Creus a l'època moderna (segles XVI-XVIII): organització, 

gestió i conflictes per l’accés al recursos pesquers”, l’objectiu de la qual era  analitzar el 

contingut de les “Ordinacions de la Pesquera de Cadaqués” per estudiar les comunitats de 

pescadors del Cap de Creus i posar així en valor el seu model de gestió de la pesca a l'encesa 

en el marc de la gestió pesquera mediterrània. El seu anàlisi posa en relació el model de gestió 

comunal amb la conflictivitat social motivada per la territorialització i defensa de les cales de 

pesca. 

 

En el tribunal de la tesi doctoral estava composat per: 

 

1. Presidenta: Dra. Rosa Congost Colomer. Universitat de Girona 

2. Vocal 1r: Dr. Joaquim M. Puigvert Solà. Universitat de Girona 

3. Vocal 2n: Dr. Jordi Lleonart. Institut de Ciències del Mar-CSIC 

4. Vocal 3r: Dr. David Florido del Corral. Universidad de Sevilla 

5. Secretari: Dr. Xoan Carmona Badía. Universidad de Santiago de Compostela 

 

Després de la defensa pública, les intervencions dels membres del tribunal i la intervenció final 

del doctorant, el tribunal va resoldre concedir a Alfons Garrido la màxima nota, “excel·lent 

cum laude”. 

 

 

 

 



20 
 

 

E1.8 

 

VIII MOSTRA DE DESTRESA MARINERA 

Tipus d’activitat:      

□ congrés 

□ seminari, jornada, conferència...  

□ activitat docent 

x Mostra d’oficis tradicionals 

Data 

26 de maig. Moll Pesquer, Palamós  

Durada (en hores) 

8h 

Tipus de participació de la Càtedra 

□ organitzadora 

            x co-organitzadora  

            □participació 

Altres entitats co-organitzadores  

Museu de la Pesca 

Col·laboradors 

Nom  

Ajuntament de Palamós 

Ports de la Generalitat 

Nombre de participants 

De la UdG: 2         

De fora de la UdG: 5.000 

Enquestes de satisfacció.  

S’han fet?    

Sí     □         No   x 

Valoració dels resultats 

Positius. La mostra de destresa marinera vinculada a oficis tradicionals va atraure un 

gran nombre de públic i va servir d’aparador d’artesans en actiu que han recuperat i 

mantenen les formes de treball tradicionals de la Costa Brava 

Breu justificació de l’interès de l’activitat en relació als objectius de la Càtedra 

 

La mostra ha estat una gran plataforma per a la difusió de formes tradicionals de treball que 

formen part del catàleg de patrimoni immaterial de la comunitat marinera de la costa catalana. 

A banda de servir de contacte per captar nous informants en futures recerques, la mostra és 

una constatació clara del treball per recuperar el patrimoni marítim a través de la recerca i la 

dinamització cultural. 
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Resum de l’activitat 

 

En la VIII Mostra de Destresa, que es realitzà el dissabte 26 de maig al moll pesquer de Palamós, 

els participants, homes i dones de totes les edats, varen fer una exhibició pública de les seves 

habilitats, d'aquells procediments artesanals dels nostres pescadors i d’altres oficis vinculats al 

mar i la navegació. Per això, sota unes carpes aquests experts ens van mostrar la seva 

destresa per a confeccionar tota mena d'estris i utensilis necessaris per a sortir a la mar a 

feinejar. 

Es van fer demostracions de construcció de nanses, de mestres d’aixa, taller de corderia, de 

confecció de veles, de confecció de palangres, de remendar xarxes, confecció de cistells i 

paneres, de salaó, de nusos mariners i d’altres oficis i habilitats vinculades als treballs de pesca 

tradiconal. 

Des de la Fundació Promediterrània s’organitzà l’esdeveniment, s’elaborà el programa, es van 

captar els especialistes en oficis mariners i es van confeccionar fitxes informatives per a cada 

demostració 

Els tallers que hi participaren foren els  següents:  

 Cuina marinera  

 Nusos mariners  

 Demostració de modelisme naval  

 Confecció de nanses  

 Taller de ceramista 

 Confecció de palangres  

 Salaó d’anxoves  

 Remendar xarxes  

 Confeccionar xarxes  

 Confecció de tresmalls  

 Taller de veles  

 Construcció de bossells  

 Confecció de caps  

 

Imatge de l’activitat: 
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E 1.9 

 

LLIÇÓ INAUGURAL DE LA CÀTEDRA D’ESTUDIS MARÍTIMS 2012-2013 

Tipus d’activitat:      

□ congrés 

x seminari, jornada, conferència...  

□ activitat docent 

□ altres 

Data 

21 de desembre. Moll Pesquer, Palamós  

Durada (en hores) 

1,5h 

Tipus de participació de la Càtedra 

X organitzadora 

            □ co-organitzadora  

            □ participació 

Altres entitats co-organitzadores  

Col·laboradors 

Nom  

Museu de la Pesca 

Confraria de Pescadors de Palamós 

Nombre de participants 

De la UdG   3         

De fora de la UdG  50 

Enquestes de satisfacció.  

S’han fet?    

Sí     □         No   x 

Valoració dels resultats 

Positius. És la onzena edició de la lliçó inaugural, i ha comptat amb participació 

important de membres del sector pesquer. 

Breu justificació de l’interès de l’activitat en relació als objectius de la Càtedra 

 

La lliçó inaugural és un acte acadèmic, però també simbòlic, que marca l’inici de les activitats 

pròpies de la Càtedra al llarg del curs 2012-2013. És un moment important també per 

reforçar els vincles de la Universitat amb el seu partner local, l’Ajuntament de Palamós, i per 

reforça l’aposta política per la Càtedra d’Estudis Marítims i el servei que ofereix a la societat. 
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Resum de l’activitat 

 

La lliçó inaugural de la Càtedra d’Estudis Marítims es va celebrar a la sala d’audiovisual del 

Museu de la Pesca el 21 de desembre de 2012. Va comptar amb la participació del director de 

la Càtedra Dr. Joan Lluís Alegret, del Dr. Josep Calbó, vicerector de Recerca i Transferència 

del Coneixement de la UdG i de l’Excm. Alcaldessa de Palamós i Presidenta de la Fundació 

Promediterrània M. Teresa Ferrés Àvila. En els parlaments es va destacar el paper de la 

Càtedra al llarg dels darrers anys en l’estímul a la recerca i la transferència de coneixement 

vers el sector pesquer, immers en un procés de reestructuració i reforma. 

 

La conferència va anar a càrrec del Dr. Joan Baptista Company, biòleg i investigador titular de 

l’Institut de Ciències del Mar – CSIC, sota el nom de “L’estat actual de la recerca científica sobre 

la gamba de Palamós”. Durant la conferència s’exposaren els avenços actuals en el 

coneixement de la biologia i ecologia de l’espècie Aristeus antennatus, principal recurs de la 

flota d’arrossegament del port de Palamós – només la gamba genera el 40% de la facturació 

total de la confraria palamosina. Es parlà dels efectes que causa l’arrossegament sobre la 

morfologia dels fons marins, de l’efecte dels corrents submarins sobre les poblacions, de les 

implicacions del cascading en la gestió futura dels estocs i les mesures que prenen els 

pescadors per fer sostenible la pesquera.  

 

La conferència va ser enregistrada pel servei de documentació del Museu de la Pesca i es pot 

consultar al seu canal de vídeo de Youtube. 
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E3 Publicacions de la càtedra i dels col·laboradors.  
 

Únicament les publicacions resultants com a conseqüència de l’activitat de la Càtedra.  

 

 

Llibres 

 

Autor/s Palomera Laforga, Isabel 
Títol del llibre El peix blau: situació actual dels estocs 
Editorial Palamós: Càtedra d’Estudis Marítims. Museu de la Pesca, 2012  
ISBN 9788461551873 
 

 

Autor/s Pla i Bartina, Joaquim 
Títol del llibre Musiqueria. Ornamentacions del bucs dels vaixells 
Editorial Palamós: Càtedra d’Estudis Marítims. Museu de la Pesca, 2012 
ISBN 9788461551897 
 

Autor/s Demestre, Montserrat; Masó, Mercedes. 
Títol del llibre Plàstics al fons marí: el projecte COMSOM a Palamós 
Editorial Palamós: Càtedra d’Estudis Marítims. Museu de la Pesca, 2012 
ISBN 9788461551880 
 

Autor/s Vila, Pep 
Títol del llibre Les cuines del peix al segle XVIII 
Editorial Palamós: Càtedra d’Estudis Marítims. Museu de la Pesca, 2012 
ISBN 9788461427741 
 

 

Capítols de llibre 
 

Autor/s Garrido, Alfons; Martí, Carolina; Martí, Miquel 

Títol del llibre La casa vora mar. Evolució, estudi i restauració 

Títol del capítol Evolució històrica del litoral català 

Editorial Brau Edicions 

ISBN 978-84-96905-86-3 
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E5 Ressò extern  
 

A) Presència de la Càtedra o dels col·laboradors en mitjans de comunicació 

 

Premsa escrita 

 

Mitjà Ràdio Palamós 

Data 21/12/2012 

Títol de l’article o escrit La gamba centra la lliçó inaugural de la Càtedra d'Estudis 

Marítims. 

Autor (si és col·laborador de la 

Càtedra) 

 

 

Mitjà Diari de Girona 

Data 19/12/2012 

Títol de l’article o escrit Palamós posa en marxa el nou curs de la Càtedra d´Estudis 

Marítims 

Autor (si és col·laborador de la 

Càtedra) 

 

 

Mitjà Etnologia.cat 

Data 2/05/2012 

Títol de l’article o escrit L’evolució de la construcció tradicional d’embarcacions a 

Palamós, protagonista de la xerrada de Cultura Viva del 

proper divendres 4 de maig 

Autor (si és col·laborador de la 

Càtedra) 

 

 

Mitjà Etnologia.cat 

Data 07/06/2012 

Títol de l’article o escrit La cuina de barca, protagonista de les Converses de 

Taverna 

Autor (si és col·laborador de la 

Càtedra) 

 

 

Mitjà Diari de Girona 

Data 15/12/2012 

Títol de l’article o escrit Els ports de Palamós i Sant Feliu centren les Jornades 

d´intervenció en patrimoni 

Autor (si és col·laborador de la 

Càtedra) 

 

 

Mitjà El Punt Avui 
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Data 06/05/2012 

Títol de l’article o escrit Repàs a la història de la drassana Can Tino 

Autor (si és col·laborador de la 

Càtedra) 

 

 

Mitjà Diari de Girona 

Data 01/08/2012 

Títol de l’article o escrit La cuina de barca dels pescadors de Palamós era molt 

calòrica i repetitiva 

Autor (si és col·laborador de la 

Càtedra) 

 

 

Mitjà Etnologia.cat 

Data 07/06/2012 

Títol de l’article o escrit La cuina de barca, protagonista de les Converses de 

Taverna 

Autor (si és col·laborador de la 

Càtedra) 

 

 

 

 

B) Aparició en publicacions alienes 

 

Referència  

Data  

Títol de l’article o escrit  

 

 

 

 

Documents annexos 
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E6 Liquidació del pressupost  
 
  

 

La Càtedra d’Estudis Marítims és el resultat de l’afany de tres organitzacions que uneixen 

esforços per a dur a terme els objectius d’aquesta extensió de la Universitat a Palamós. Es 

tracta de la pròpia Universitat de Girona, de la Fundació Promediterrània i de l’Ajuntament de 

Palamós. Els ingressos i les despeses de la Càtedra es poden desglossar segons el pagador per 

conformar el resultat final.  

 

L’Ajuntament de Palamós va crear la Fundació Promediterrània l’any 2003 per tal d’optimitzar 

l’explotació i la promoció cultural del patrimoni marítim, especialment pesquer, de la Costa 

Brava i per tal de millorar el funcionament i la gestió del Museu de la Pesca i de la Càtedra 

d’Estudis Marítims. La Fundació assoleix les tasques encomanades de difusió, promoció i 

explotació del fons del museu, del patrimoni marítim i del patrimoni local i té l’encàrrec de 

gestionar la Càtedra d’Estudis Marítims. Així mateix l’Ajuntament de Palamós cedeix la seu de 

la Càtedra ubicada a l’edifici de titularitat municipal a Casa Montaner i la dota dels recursos 

materials a les instal·lacions per al seu funcionament. 

 

Es presenta la liquidació del pressupost de la Càtedra d’Estudis Marítims segons l’organització 

que assumeix la despesa:  
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Quadre a) Part corresponent a la Universitat de Girona 
 

Ingressos 2012  

 Ingressos 

Aportació UdG pressupost 2012 4.000,00€ 

Romanents 2011 559,25€ 

Ajut Fundació Privada: Girona, Universitat i Futur 700,00€ 

Romanents Ajut Consell Social 2011 (1.900€) 64,48€ 

Romanents Ajut Fundació Privada: Girona, Universitat i Futur 2011 775,36€ 

TOTAL INGRESSOS 6.100,09 € 

 

 

Despeses 2012   

    Euros  

CAPÍTOL 2:  DESPESES CORRENTS I SERVEIS  1521,53€ 

Àpats diversos 170,00  

Serveis d’enquadernació publicacions 398,26   

Correcció diversos textos 141,29   

Disseny dossier presentació CEM 796,36  

Material d'oficina 15,62  

ALTRES  3.037,72 € 

Complement econòmic per direcció de la Càtedra     3.037,72  

DESPESES AJUT FPGUF pel seminari "Silenci i absències 

en processos de patrimonialització de la cultura marítima" 
 

775,36 € 

Àpats participants del seminari 16 i 17/12/11         493,00  

Desplaçaments 16/12/11 180,36  

Allotjaments 102,00  

TOTAL DESPESES  5334,61€ 
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Quadre b) Part corresponent a la Fundació Promediterrània 

 

Despeses 2012   

    Euros  

Aportació de la Fundació Promediterrània a la Càtedra  14239,87€ 

Personal eventual 13647,50  

Difusió i publicitat 251,97  

Publicacions 0.00  

Jornades conferències i presentacions 0,00  

Cicles i cursos 566,40  

TOTAL DESPESES  14239,87€ 

 

 

Liquidació del pressupost 2012: Part corresponent a 

l’Ajuntament de Palamós 
 

L’Ajuntament de Palamós no disposa d’una partida específica de despeses en favor de la 

Càtedra d’Estudis Marítims. El cost de les instal·lacions de la Casa Montaner s’assumeix en part 

a través de la partida de l’Àrea de Patrimoni, més concretament el  material fungible, el 

manteniment de les instal·lacions de la Casa Montaner i la despesa d’energia elèctrica. Altra 

part del cost s’imputa a la partida de depeses de serveis generals de l’Ajuntament, es tracta de 

despeses de telefonia, neteja, aigua, assegurances, entre d’altres. Cal tenir a més en compte 

que l’Ajuntament assumeix despeses de coordinació de la Càtedra i no rep ingrés per l’ús de 

les instal·lacions. El còmput de la despesa directa que assumeix, sense comptar la part de 

coordinació i l’ús de les instal·lacions es xifra en 10.373,33 €. Cal tenir en consideració que 

l’Ajuntament de Palamós fa una aportació anual a l’activitat global de Fundació Promediterrània, 

part de la qual es destina a la Càtedra d’Estudis Marítims.  
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E7 Pla d’actuacions de l’any en curs 
 

 

1. JORNADES, CONFERÈNCIES I PRESENTACIONS 

 

 Jornada tècnica sobre la gamba vermella: darrers avenços en la recerca 

científica 

Març. Casa del Mar, Palamós. 

 

 Jornades Cultura Viva. La recerca etnològica a Catalunya. 

Setembre – octubre 

 

 Lliçó inaugural curs 2013-2014 de la Càtedra d'Estudis Marítims. 

Octubre 

 

 Quatre sessions de les Imatges que fan parlar. Gener, febrer, març i maig. 

 

 Sis sessions de les Converses de Taverna. Març, abril, maig, juny, octubre i novembre. 

 
 Presentació de “100 edicions de Converses de Taverna” en col·laboració amb Videoplay 

Serveis.  

 

2. CICLES I CURSOS 

 

 IV Curs de restauració i manteniment d’embarcacions: la restauració del Pepito.  

Abril – maig 

3. PUBLICACIONS 

 

 4 nous títols de la col·lecció Quaderns Blaus 

 

4. RECERCA 

 

 Disseny i impacte en el patrimoni gastronòmic mariner de les campanyes gastronòmiques de 

l’Empordà. Dins del projecte “Patrimonio Etnológico, Sociedad y Cultura Marítima (PESCUM)”. 

I+D+I. Ministerio de Cultura. ICRPC. 3a. Fase. 

 

5. DIFUSIÓ 

 

 Manteniment i actualització de la web de la CEM al domini udg.edu  

 

 Aprofitament de les plataformes de difusió i perfils socials del Museu de la Pesca, l’Espai del 

Peix i la Universitat de Girona 

 

 Col·laboracions periòdiques en la Revista del Baix Empordà 

 



31 
 

 

E8 Pressupost de l’any en curs 2013 
 

 

Ingressos 2013  

 Ingressos 

Aportació UdG pressupost 2013 4.000,00€ 

Ajut Consell Social UdG 1.000,00€ 

Ajut Fundació Privada: Girona, Universitat i Futur 700,00€ 

Romanents 2012 765,48€ 

TOTAL INGRESSOS 6.465,48 € 

 

Despeses 2013  

 Despeses 

Despeses corrents i serveis 3.427,76€ 

Altres 3.037,72€ 

TOTAL INGRESSOS 6.465,48 € 

 

 

Aportació de la Fundació Promediterrània   

    Euros  

Aportació de la Fundació Promediterrània a la Càtedra  15285,5€ 

Personal eventual 13647,50  

Difusió i publicitat 258,00  

Publicacions 400.00  

Jornades conferències i presentacions 400,00  

Cicles i cursos 580,00  

TOTAL DESPESES  15285,5€ 
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E9 Altra informació que vulgueu aportar 
 

Assistència a actes com a Director de la Càtedra d’Estudis Marítims – 2011: 

 

19/01/2012 Reunió Comissió Pla Estratègic Millora de la Pesca de Palamós 

09/02/2012 Reunió Comissió Pla Estratègic Millora de la Pesca de Palamós 

14/02/2012 Reunió amb Dir. Gen. Pesca a Palamós 

15/02/2012 Reunió amb responsables projecte NINAM 

17/02/2012 Projecte creació Observatori del Patrimoni Marítim de Catalunya 

23/02/2012 Reunió Comissió Pla Estratègic Millora de la Pesca de Palamós 

01/03/2012 Reunió Comissió Pla Estratègic Millora de la Pesca de Palamós 

12/03/2012 Reunió Pla de Gestió de la pesca de la Gamba de Palamós 

22/03/2012 Reunió Patronat Fundació Pro-Mediterrània en representació UdG 

27/03/2012 Reunió Comissió Pla Estratègic Millora de la Pesca de Palamós 

30/03/2012 Reunió Direcció de la CEM 

12/04/2012 Reunió Comissió Pla Estratègic Millora de la Pesca de Palamós 

13/04/2012 Presentació Quaderns Blaus – CEM 

21/04/2012 Reunió Projecte I+D PESCUM – Patrimoni Marítim 

26/04/2012 Projecte creació Observatori del Patrimoni Marítim de Catalunya 

03/05/2012 Reunió Comissió Pla Estratègic Millora de la Pesca de Palamós 

08/05/2012 Reunió Comissió Pla Estratègic Millora de la Pesca de Palamós 

15/05/2012 Defensa Tesi doctoral beca Càtedra Estudis Marítims 

30/05/2012 Festa de Sant Pere – Patró Confraria Pescadors Palamós 

26/07/2012 Projecte creació Observatori del Patrimoni Marítim de Catalunya 

07/11/2012 Reunió Direcció General de Pesca – Rosario Allué 

12/12/2012 Reunió Patronat Fundació Pro-Mediterrània en representació UdG 

15/12/2012 Presentació llibre Sant Feliu de Guíxols 

16/12/2012 Congrés Ports Col·legi Arquitectes de Catalunya - Palamós 

21/12/2012 Lliçó inaugural Càtedra Estudis Marítims 

 


