
Vint anys d’activitats
del Museu de la Pesca
Divendres 30 de setembre de 2022 | 18 h
Museu de la Pesca

En el marc de celebració del vintè aniversari de l’obertura de 
l’exposició permanent, rememorem i comentem les accions i 
activitats més destacades del Museu de la Pesca en la missió 
de salvaguardar, estudiar i difondre el patrimoni marítim de la 
Costa Brava. Un exercici de retrospecció amb l’ànim d’impulsar 
el museu cap al futur.

Vaixells a la badia.
Selecció de les col·leccions fotogràfiques
de Joaquim Pla. 
Dimecres 19 d’octubre de 2022 | 18 h
Casa de Cultura. Girona

Sessió de documentació d’imatges triades entre les 1.500 cedides 
al fons fotogràfic del Museu de la Pesca per l’estudiós de la nave-
gació Joaquim Pla. Activitat co-organitzada amb l’Associació 
Gironina d’Amics de la Mar.

Excursions marítimes
a bord dels “Cruceros Costa Brava”
Divendres 18 de novembre de 2022 | 18 h
Museu de la Pesca

A bord dels famosos vaixells de passatgers, milers de visitants 
van descobrir i gaudir del litoral de la Costa Brava des del mar. 
Rememorarem aquella experiència nàutica iniciada als anys 50 
del segle XX, i tan popular encara avui dia.

IMATGES QUE FAN PARLAR

Des del Museu de la Pesca escoltem
i parlem amb la gent de mar,
us convidem a participar-hi amb un seguit
de tallers i jornades de memòria oral.
TOTES LES ACTIVITATS SÓN GRATUÏTES

MEMÒRIA VIVA 20222023
PALAMÓS  Museu de la Pesca | Restaurant Can Blau | Espai del Peix
GIRONA       Casa de Cultura

MESTRES I MESTRESSES DELS FOGONS

Escenes i paisatges de somni
de la Costa Brava
Divendres 16 de desembre de 2022 | 18 h
Museu de la Pesca

Viatgem en el temps als racons més emblemàtics, atractius, 
sorprenents i distingits de la Costa Brava a través d’imatges 
seleccionades fons fotogràfic del Museu de la Pesca.
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La cuina de la llagosta del Cap de Creus
Dimecres 5 d’octubre de 2022 | 17 h
Espai del Peix

La llagosta és un dels crustacis més valorats des de l'antiguitat, 
i és també una espècie present als ports pesquers de la Costa 
Brava. Lluís Fernández, del restaurant “Els pescadors” de Llançà, 
l'ha treballat molt al seu restaurant i ens explicarà algun plat i 
algun secret.

Cau de la Costa Brava
anys Museu de la Pesca
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CONVERSES DE TAVERNA

Museu de la Pesca
Moll Pesquer, s/n
17230 Palamós
Tel. 972 600 424

infomuseu@palamos.cat
museudelapesca@palamos.cat
www.museudelapesca.org
www.espaidelpeix.org

MESTRES I MESTRESSES DELS FOGONS

ENTRADA LLIURE. AFORAMENT LIMITAT

Restaurant
Can Blau
Carrer Vapor, 3
17230 Palamós

Museu
de la Pesca
Moll Pesquer, s/n
17230 Palamós

Espai
del Peix
Moll Pesquer, s/n
17230 Palamós

Casa de Cultura
de Girona
Plaça de l'Hospital, 6,
17002 Girona

“Uriços, bocins de mar”
Dimecres 2 de novembre de 2022 | 17 h
Espai del Peix

Segons la localitat, en podem dir uriços, garoines, garotes, engro-
tes, bogamarins… Al llarg d’aquesta sessió, l’associació Societat 
Gastronòmica de Palamós ens descobrirà un dels productes més 
saborosos i populars de la cuina del Baix Empordà.

Navegació a rem
Divendres 17 de febrer de 2023 | 19 h
Restaurant Can Blau

Amb els seus practicants, compartim la passió per totes les formes 
de navegació a rem a la Costa Brava: embarcacions, pràctiques, 
formació, competicions… 

Arrossegament 4.0
Divendres 24 de març de 2023 | 19 h
Restaurant Can Blau

Avui, la pesca d’arrossegament es veu condicionada per l’ús 
intensiu de la tecnologia digital. La tecnologia facilita l’eficiència 
i la sostenibilitat de la pesquera, però també obliga els pescadors 
a fer fortes inversions i a dominar coneixements cada cop més 
complexos. Parlarem dels darrers avenços tècnics i del reciclatge 
continu amb patrons de pesca en actiu.

Fascinació pels “monstres marins”
Divendres 21 d’abril de 2023 | 19 h
Restaurant Can Blau

Els humans sentim una mescla de temor i atracció pels misteris 
de les profunditats. Recuperarem mites, relats i llegendes sobre 
monstres marins i ho connectarem amb el coneixement actual 
sobre el fons del mar per parlar dels animals més estranys i 
fascinants que s’hi poden trobar.

El cim-i-tomba,
versions clàssica i moderna
Dimecres 19 d’octubre de 2022 | 17 h
Espai del Peix

El cim-i-tomba és un plat clàssic de la cuina marinera de Tossa 
de Mar. Ricard Salvador, del restaurant “Mestre d’aixa” i membre 
del Col·lectiu Cuina Tradicional Tossenca, en parlarà amb detall 
mentre n’elabora en directe dues versions.

Cau de la Costa Brava
anys Museu de la Pesca
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