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BUTLLETÍ TRIMESTRAL DEL MUSEU DE LA PESCA
********

Notícies fresques

El dia 29 de novembre, el
director general de Pesca, el
senyor Sergi Tudela, va entregar en nom del Departament
d’Agricultura, Ramaderia,

Pesca i Alimentació de la
Generalitat de Catalunya
una menció a la Fundació
Promediterrània en reconeixement a la contribució de les

accions desenvolupades mitjançant la iniciativa MasterPeix per l’assoliment dels
objectius de l’Estratègia
Marítima de Catalunya.

A l’art
tothom hi té
part
*********
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CONÈIXER EL FET MARÍTIM
L’any 2002 es va inaugurar el Museu de
la Pesca al “tinglado” del moll vell, un
lloc privilegiat, veí de l’activitat pesquera, ben present en la passejada pel
port.
Poc abans s’havia redactat i aprovat el
Pla director del Museu que expressava
la seva filosofia, missió, objectius, continguts i funcionament.
Un dels puntals o eixos que han guiat
les seves accions i activitats, des de bon
començament, ha estat el coneixement: el coneixement sobre el món de
la pesca, dels recursos marins, del paisatge litoral, de la dimensió social dels
pescadors, de la seva economia, de la
seva història, i també del seu present.

Un coneixement que és bàsic en el
desenvolupament del servei perquè el
mateix Museu i els seus projectes
connexos són una bona eina per a
l’educació de la ciutadania en els valors del respecte, del diàleg, de la crítica, de la curiositat i de les idees.
Coneixement i recerca sobre el fet
marítim que ha de ser transmesa a
uns ciutadans amb més i millor criteri
sobre el mar.
Miquel Martí i Llambrich
Director
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MOSTRA DE DESTRESA MARINERA
El 18 de novembre es va dur a terme
la 14a edició de la Mostra de Destresa
Marinera a Palamós, dins el programa
Cultura viva de la Generalitat de Catalunya, que en aquesta ocasió es va
desenvolupar dins del Museu de la
Pesca.
Així, a tocar de la palangrera San Juan
es podia gaudir d'una mostra de construcció naval en miniatura, en d'altres
espais del Tinglado es va poder veure
la fabricació o reparació de xarxes,
palangres o nanses. Fins i tot, es van
poder confeccionar caps i practicar
l’elaboració de nusos mariners.
Aquell matí, les peces de l'exposició
van prendre vida en mans d'experts i

professionals, en actiu o jubilats,
que any rere any posen a l'abast del
públic la seva experiència i els seus
sabers pràctics lligats al món dels
oficis relacionats amb la pesca i la
navegació.
Tot i el mal temps, una cinquantena
de persones van atansar-se al Museu per gaudir de l'experiència.
Per acabar, volem transmetre el
nostre agraïment, doncs, a la Carme,
la Neus, l'Amàlia, en Josep, l’Ernest,
en Ricard, en Paco, en Carles, l'Eugeni i en Salvador per la seva generositat i per compartir amb tots nosaltres el seu temps i coneixements.

Els assistents van gaudir dels coneixements i
l’experiència dels nostres collaboradors.

IMATGES QUE FAN PARLAR

En cada sessió d’Imatges que fan parlar, el públic
assistent és convidat a compartir els seus records.

El dia 14 de desembre ha tingut
lloc la tercera i última sessió
d’aquesta temporada d’Imatges
que fan parlar, una activitat
oberta al públic de documentació de fons fotogràfics.
El programa d’enguany va permetre recordar el 10 d’octubre
“La història dels nostres
“xiringuitos””, tant de la platja
Gran com de la Fosca; el 16 de
novembre, la sessió portava el
títol “Escenes d’un poble pesquer”, i a més de fotografies,
vam visionar diversos enregis-

traments audiovisuals de la
llotja, el mercat del peix i les
peixateries velles; i el 14 de
desembre en la sessió titulada
“Imatges que són tresors. El
fons fotogràfic del Museu de la
Pesca” hem pogut gaudir de
més de 80 imatges inèdites
d’un Palamós de principis de
segle XX. Aquesta activitat forma part del programa Memòria
viva, que neix d’una suma d’activitats que tenen com a objectiu comú recollir i difondre la
nostra memòria oral.

PESCA I CIÈNCIA 2018

Els petits van poder conèixer la tasca dels biòlegs
marins de manera pràctica.

El passat 15 de novembre la
presentació dels projectes innovadors del sector pesquer a càrrec de la Confraria de Pescadors
de Palamós i l’IRTA va servir per
tancar el cicle Pesca i Ciència
2018, organitzat per la Càtedra
d’Estudis Marítims.
Dirigit a divulgar la recerca científica d’avantguarda sobre la
pesca i el mar entre sector pesquer i el gran públic, s’han celebrat vuit sessions de març a octubre i hi han participat una
vintena de científics i professio-

nals de prestigi procedents de
diverses institucions acadèmiques.
S’han abordat temes com la
ciència i la cuina, l’estat de la
historiografia pesquera, els
últims descobriments sobre la
gamba de Palamós o el coneixement sobre els peixos de les
profunditats, a més d’organitzar tallers infantils sobre l’ofici
de biòleg i presentar diverses
recerques científiques.
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MASTERPEIX

El dia de la cloenda es va fer l’entrega dels diplomes
als catorze participants del projecte MasterPeix.

Aquest setembre la Fundació
Promediterrània ha desenvolupat el projecte MasterPeix. MasterPeix és un projecte innovador
al litoral català, que vol contribuir a diversificar l’activitat de la
pesca en el món de l’emprenedoria, essent assessors del
peix o guies-intèrprets.
Els pescadors són experts en el
producte que tracten cada dia i
en la manera de capturar-lo. El
projecte té l’objectiu de sumarhi noves capacitats, habilitats i
coneixements entorn de la gastronomia, la comunicació i la

gestió.
Catorze pescadors de la Confraria hi han participat i aquesta
tardor ja estan desenvolupant
el seu talent en diferents activitats i accions promocionals.
MasterPeix ha estat un curs
gratuït, subvencionat pel Grup
d’Acció Local Pesquer Costa
Brava (GALP) gràcies al finançament del Fons Europeu Marítim
de la Pesca de la Unió Europea
que gestiona la Generalitat de
Catalunya.
Està prevista una segona edició
per al 2019.

ELS OBJECTES DEL FONS DEL CAU DE LA COSTA BRAVA
Aquest dibuix de Josep Berga i
Boada (Olot, 1889– Sant Feliu
de Guíxols, 1970) pertany al
fons del Cau de la Costa Brava
i està registrat amb el número
d’inventari 0707.
Porta per títol La pubilleta,
segons inscripció al revers, i
data de 1915.
Està realitzat amb llapis carbó
sobre paper i està acolorit
amb ceres.
Fill i deixeble de Josep Berga i
Boix, fou un dels introductors
del modernisme a Olot i des-

tacà com a dibuixant i
il·lustrador.
Col·laborà a les publicacions
Catalunya
artística,
La
il·lustració catalana o L’Esquella de la Torratxa.
Des de 1912 passà a residir a
Sant Feliu de Guíxols, on guanyà la plaça de professor de
Belles Arts a l’Escola d’Arts i
Oficis i uns anys més tard,
recuperà el projecte de museu municipal que, sota la
seva direcció, s’inaugurà l’estiu de 1919.

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
dibuix de l’artista
Josep Berga i Boada
(Olot, 1872-Sant Feliu
de Guíxols, 1923).

QUÈ HI HA DE NOU?
Aquest trimestre s’ha enllestit la
catalogació del fons de la Federació
de Confraries de Pescadors de Girona.
Cedit el 2010 al Museu de la Pesca,
la intervenció sobre aquest fons
permet posar-lo ara a disposició
dels investigadors i la recerca. Són
2,5 metres lineals, repartits en 27
caixes i una seixantena de lligalls
que contenen documentació relacionada amb la gestió de l’entitat i la
relació entre les confraries que en
formen part. Es pot consultar a
Documare: centre de Documenta-

ció de la pesca i el mar.
Estem a punt de concloure l’inventari d’un fons de monedes del Cau
de la Costa Brava. Es tracta d’unes
800 monedes de tot el món, que
daten del segle XIX a mitjans de
segle XX. A més hem iniciat accions d’organització i millora dels
espais de reserva i magatzem, i
dels sistemes d’embalatge d’una
part de la col·lecció, tot substituint
materials inadequats per altres de
conservació. Aquestes accions es
continuaran duent a terme al llarg
de 2019.

El Museu de la Pesca aposta per dur a terme
accions de documentació i conservació.

Amb la collaboració de:

Atenció als visitants. Informació i reserves
Moll pesquer, s/n
Tel. 972 600 424
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. 972 601 244
museudelapesca@palamos.cat
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)

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.”

Podeu seguir les notícies sobre el Museu de la Pesca i
l’Espai del Peix també a:

PROPOSTES PER A L’HIVERN I FESTES DE NADAL
El Museu de la Pesca se suma per
quarta vegada a la campanya de la
Xarxa de Museus de les comarques de Girona “Aquest Nadal la
teva aventura comença al Museu”.
El hastag #Nadalalmuseu acompanya aquesta acció que ofereix un
seguit d’activitats familiars als vint
-i-sis museus d’aquesta xarxa territorial.
A través d’un joc les nenes i els
nens participen en una visita diferent a les exposicions permanents
on han de cercar peces i objectes.

Al Museu de la Pesca, aquest Nadal també tenim en agenda una
sessió de contes mariners, tallers
de cuina, jocs de pistes, visites i
una botiga amb objectes artesanals i de caire mariner.
A partir del mes de gener, les activitats continuaran farcint l’agenda, consulteu-les a
www.museudelapesca.org

RECORDEU:
• Horari del Museu de la Pesca: de dimarts 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. El Museu estarà tancat els dies 25 i 26 de desembre, i 1 i 6 de gener.
• Fins al 5 de gener: Nadal al Museu: La teva aventura comença al Museu, en horari d’obertura del Museu.
• Expliquem un conte. Activitat familiar. 19 de gener a les 17 h
• Exposició temporal Barba-rossa. Palamós, 7 d’octubre de 1543, en horari del Museu
• Mestres dels fogons: Cuina marinera casolana. 18 de gener de 15 a 16 h. A l’Espai del Peix
• Converses de taverna: “Associacionisme nàutic”. 15 de febrer; “Efectes del canvi climàtic en el litoral”. 15 de març. De 19
a 20 h al Restaurant Can Blau
• Capella del Carme. Espai d’Art i Patrimoni. Exposició “El llegat d’Ezequiel Torroella”, audiovisual “Jo, el paisatge”. Divendres i dissabtes de 17 a 20 h. Diumenges d’11 a 14 h. 6 de gener, tancat
• Per a consultar la programació del Museu de la Pesca: www.museudelapesca.org i Tel. 972600424
Col·laboren:

Patrocina:

