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La funció de conservar la memòria, com 
els testimonis recullen a les Converses de 
Taverna, arreu és una activitat que es 
percep com a singular i interessant en 
altres llocs.  
Serveix per fixar testimoniatges, coneixe-
ments i reivindicar al mateix temps el 
valor de les persones que ens han trans-
mès aquest coneixement. 
Enguany hem tingut l’oportunitat d'expli-
car el projecte del Museu de la Pesca en 
diferents jornades professionals a Lleida, 
Galícia, Cadis, Múrcia i França. Tant a 
Cadis com a Cotlliure van voler replicar 
unes Converses de Taverna, amb una 
bona acollida per part dels participants i 
del públic assistent. 

Quan vam començar a treballar amb 
entrevistes, amb el patrimoni immateri-
al fa més de vint i cinc anys ja pensàvem 
que fèiem tard. Ara ens adonem  de la 
feina feta i de la seva transcendència 
també pel reconeixement que se li ator-
ga des d'altres territoris.  
El programa Memòria Viva, que rep el 
suport de l'OPEI de la Generalitat de 
Catalunya, on apleguem les activitats 
Converses de Taverna, Imatges que fan 
parlar i Els mestres dels fogons han es-
tat des dels seus inicis una eina útil de 
coneixement i també veiem que de re-
coneixement del patrimoni immaterial. 
Miquel Martí i Llambrich 

Director 
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Nacional i presentada pel 

director de la Càtedra, Joan 

Lluís Alegret i Maximiliano 

Fuentes, vicerector de la 

Universitat de Girona. 

Dissabte 28 d'octubre la Cà-

tedra d’Estudis Marítims 

(UdG -  Fundació Promediter-

rània) va celebrar la lliçó 

inaugural del curs acadèmic 

2017 - 2018. La ponència  

titulada  "L'astronomia i el 

mar", va anar càrrec l'astro-

físic Dr. Pere Planesas, de 

l’Observatorio Astronómico 
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Al setembre, amb la tornada de la 
mainada a l'escola, també s'inicia 
el programa pedagògic Fem Ar-
rels. Aquesta activitat adreçada 
als escolars de Palamós és gratuïta 
i es desenvolupa des del Museu 
de la Pesca i les àrees de Medi 
Ambient, Arxiu i Patrimoni de l'A-
juntament de Palamós. 
El Museu programa des de l’any 
2000 visites  per als diferents cur-
sos adaptades a les necessitats 
educatives dels estudiants amb 
l'objectiu final d’apropar i fer des-
cobrir a la gent jove el patrimoni 
de la vila des d'un punt de vista 
cultural, marítim, històric i paisat-
gístic. 
Així, els estudiants s'apropen al 

món de la pesca i dels pescadors 
amb la visita guiada al Museu i a 
les Barques del Peix, al patrimoni 
històric i natural amb passejades 
a la  vall de Bell-Lloc, el mas del 
Vent i Platges de Llevant, al patri-
moni local amb Pirates a Palamós 
i Viure dintre Muralles, entre 
d'altres. També, al Documare i 
per als alumnes de secundària,  
proposem atansar-nos a la docu-
mentació i els arxius amb l'activi-
tat Aprendre a fer treballs de 
recerca.  
Un curs més, i ja en fan disset, 
des del Museu vetllem per apro-
par el nostre patrimoni als joves 
palamosins. 

El Pla de Qualitat Turística en 

Destinació, el Sicted, va néixer 

com un projecte de millora de 

la qualitat dels destins turís-

tics. Treballa amb entitats de 
fins a 33 oficis diferents, amb 
l’objectiu d’oferir la millor ex-
periència i qualitat de servei als 
turistes.  
Al Baix Empordà ho impulsa el 
Consell Comarcal. Els destins 
turístics adherits, a través de 
plans de formació,  tallers 
col·lectius, grups de treball i 
una avaluació anual, poden 
garantir: 
Atenció personalitzada i profes-

sional, rapidesa en el servei, 
confort i netedat dels espais, 
innovació i qualitat dels pro-
ductes, fiabilitat de la informa-
ció i una gestió mediambiental 
sostenible.  
Amb l’ànim de poder oferir als 
seus visitants un servei de qua-
litat i en contínua millora, el 
Museu de la Pesca en forma 
part des del 2006, resultant-ne  
distingit amb  bones qualifica-
cions des de llavors. A l’avalu-
ació d’enguany, ha rebut una 
nota del 100%, puntuació que 
ha assolit per cinquè any con-
secutiu.  

FEM ARRELS 

S ICTED 
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El regidor de Cultura i Patrimoni de l’Ajuntament 
de Palamós, Francesc Subirats, va recollir el diploma. 

El programa pedagògic Fem arrels dona a co-
néixer als estudiants de la vila el seu patrimoni 
cultural i natural. 

El 17 de novembre passat el 
Museu de la Pesca va ser convi-
dat pels responsables del Parc 
Natural Marí del Golf de Lleó a 
celebrar conjuntament una 
sessió de Converses de Taverna 
a Cotlliure (França), sota la te-
màtica de la pesca del peix 
blau.  
Una sala plena de gom a gom 
va rebre amb entusiasme una 
activitat que a Palamós ja 

compta amb disset edicions i 
va exportar, de nou, com un 
model d’èxit en la tasca de 
recuperació, documentació i 
difusió del patrimoni immateri-
al de la gent de mar. 
Aquesta sessió estava inclosa 
dins del programa Memòria 
Viva del nou curs 2017-2018, 
destinat a la recuperació, difu-
sió i valorització del patrimoni 
marítim. 

CONVERSES DE TAVERNA A COTLL IURE 

Un públic nombrós es va aplegar per gaudir dels re-
cords de tres pescadors a Cotlliure. 



El Museu de la Pesca fa més de 
vint anys que ha incorporat la 
subhasta del peix en el  recor-
regut cultural pel port. En 
aquesta visita s'explica el funci-
onament de la subhasta,  la 
durada, els protagonistes i les 
dinàmiques, tot posant en va-
lor la feina del pescador i del 
peixater, ambdós puntals bà-
sics de l'activitat. 
L'Espai del Peix fa una tasca 
divulgativa per tal d'explicar la 
cultura del peix al nostre muni-
cipi i la visita guiada a la sub-

hasta del peix en directe, és a 
més a més un recurs turístic de 
primer ordre.   
El juliol i agost s'ofereix de 
dilluns a divendres i la resta de 
l'any tots els divendres no fes-
tius. A banda dels particulars, 
els grups d'escoles, d'universi-
taris, d'adults i de cases de 
colònies estan interessats en 
aquesta primera venda del 
peix desembarcat al port de 
Palamós, un espectacle als ulls 
dels visitants. 

les col·leccions de pesca marítima 
del Museu de la Pesca a través 
d’una aplicació consultable al ma-
teix web.  
Així mateix, en el marc de les acti-
vitats promogudes per la Xarxa de 
Museus de Girona, s’ha dut a ter-
me una auditoria de sales de re-
serva a tots els museus de la Xarxa 
i que també ha inclòs el nostre 
museu. 
Els resultats d’aquesta es presen-
taran en breu i serà una eina inte-
ressant que ens servirà de guia 
ben aviat per a una millor gestió 
dels espais de reserva de què dis-
posem. 

Aquest darrer trimestre de l’any 
hem pogut realitzar diversos pro-
jectes interessants. 
Un d’ells és l’inventari dins el pro-
gramari MuseumPlus de gestió de 
les col·leccions del Museu, d’un 
fons de monedes que pertanyien a 
la col·lecció del Cau de la Costa 
Brava. Es tracta de 546 monedes 
que van del segle II a. C.  a finals 
del segle XX que s’han classificat, 
inventariat i fotografiat i que ja 
poden consultar els usuaris inte-
ressats. 
També hem enllestit el procés de 
fotografia de dues-centes peces 
que s’utilitzaran per a la difusió de 

ACTIVITATS A L’ESPAI DEL PEIX 

QUÈ HI HA DE NOU? 
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Projecte d’organització i inventari d’un fons de 
monedes del Cau de la Costa Brava. 

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 

gravat que forma part 
d’una col�lecció que 

compta amb més de 700 
exemplars.  

La visita a la subhasta ha tingut a hores d’ara més de 
7.964 visitants. 

una felicitació de Nadal 
realitzada per l’artista ale-
many Ferdinand Staeger 
(1881 - 1976) per a la famí-
lia Vogel.  
Hi veiem els tres Reis Mags 
muntats a cavall seguint 
l'estel que els guia. No 
sembla una travessia fàcil, 
ja que el vent aixeca les 
seves capes i sembla difi-
cultar la marxa. Al peu, 
acompanyant el text, un 
petit dibuix d'un angelet 
dins d'un estel de sis pun-
xes.  

El fons del Cau de la Costa 
Brava disposa d’una bona 
col·lecció d’exlibris i gravats. 
En aquest cas us mostrem 

ELS OBJECTES DEL FONS DEL CAU DE LA COSTA BRAVA 
 

Fitxa: 
Núm. inventari: 02298 
Títol: Ein gutes 1932 
wünschen Walter und Son-
ja Vogel 
Autor: Ferdinand Staeger 
Mides: 19 x 16 cm 
Matèria: tinta (aiguafort i 
aiguatinta), paper de fil 
Cronologia: 1931 
Procedència: Alemanya 



RECORDEU: 

• Horari d’hivern del Museu de la Pesca, de dimarts a divendres  de 10 a 13.30 h i de 16 a 19 h. Dissabtes, diumenges i festius 
de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. Dilluns no festius, tancat.  Tancat els dies 25 i 26 de desembre i els dies 1 i 6 de gener de 2018. 

• Petits xefs, taller de cuina per a nens i nenes de 8 a 14 anys, els dies 27, 28 i 29 de desembre. Cal reserva prèvia. 

• Visita guiada a la subhasta del peix. Divendres no festius. Cal reserva prèvia. 

• Show cooking de cuina marinera, a l’Espai del Peix. Divendres no festius i dissabtes a les 20 h. Places limitades. Cal reserva 
prèvia. 

• Taller de cuina del peix, a l’Espai del Peix. Dissabtes a les 10.30 h. Places limitades. Cal reserva prèvia. 

• Visita guiada al castell de Sant Esteve de mar (la Fosca). Últim diumenge de mes a les 12 h. Gratuïta. Places limitades. Cal 
reserva prèvia. 

• Capella del Carme. Espai d’Art i Patrimoni. Exposició “El llegat Ezequiel Torroella”. Divendres i dissabtes de 17 a 20 h. Diu-
menges i festius, d’11 a 14 h. Entrada gratuïta. Tancat els dies 25 i 26 de desembre i els dies 1 i 6 de gener de 2018. 

Més informació i reserves al Museu de la Pesca (tel. 972 600 424, moll pesquer, s/n) 

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. 972 601 244 
museudelapesca@palamos.cat 

Atenció als visitants. Informació i reserves 
Moll pesquer, s/n 
Tel. 972 600 424 
infomuseu@palamos.cat 
www.museudelapesca.org 
www.espaidelpeix.org 

Redacció: Miquel Martí, Glòria Ñaco, Núria Teno, Raül 
Mata, Alfons Garrido,  Ramon Comes, Xavier Martínez, 
M. Àngels Solé, Olga Miàs 
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: 

 

Patrocina: 

NADAL AL MUSEU 

Enguany, per a la campanya de Nadal, el Museu 
de la Pesca ha preparat activitats per a adults, 
famílies, infants i joves.  
Busqueu-les al web visitmuseum i  nadalalmu-
seu, a l'agenda municipal i a l'agenda del Museu 
de la Pesca. 

• Tallers de cuina Petits Xefs i demostracions de 
cuina 

• Sessió de contes 

• Visites guiades al museu, a les barques del 
peix i a la subhasta del peix 

• Visites guiades al castell de Sant Esteve (la 
Fosca) 

I, com a novetat, un  joc de pistes al Museu! 
Segur que trobeu un moment per a participar-
hi! Us hi esperem! El Museu de la Pesca ha preparat diverses propostes per aquest Nadal. 


