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

Notícies fresques
Científics, pescadors i Administració van posar en comú el coneixement d’avantguarda sobre la
gamba vermella en una nova
jornada tècnica celebrada a Palamós el passat 15 de juny i orga-

nitzada per la Càtedra d’ Estudis Marítims.
La recerca apunta a la necessitat
de gestionar tots els caladors de
forma coordinada i integrada, i
d’ampliar a més ports les mesu-

res tècniques empreses a Palamós per a la sostenibilitat i la
millora de la comercialització
de la gamba

A l’art
tothom hi té
part
*********

SUMARI
Donem la benvinguda a l’estiu.
Ho fem amb un programa ple d’activitats que donen resposta al
binomi cultura i turisme.
Més enllà de les visites, tallers,
demostracions i altres iniciatives
que desenvoluparem per Palamós
i pel seu port, portarem l’exposició
“Veles al port. Homenatge a Lluís
Collell” a l’Espai Santa Caterina,
dins l’edifici de la Generalitat de
Catalunya a Girona, del 5 de juliol
al 21 de setembre.
També farem itinerar fins a Torroella de Montgrí l’exposició de producció pròpia “Nusos mariners”
que estarà al Museu de la Mediterrània entre els dies 21 de juny
al 15 d’agost.

I l’exposició “Barba-Rossa. 475 anys
de l’atac corsari (1543-2018)”, també produïda pel nostre museu s’exhibirà el setembre a L’Estartit amb
motiu de la Fira de Pirates de les
Illes Medes.
L’acció del Museu de la Pesca supera el seu edifici, i des de fa temps, el
propi municipi per esdevenir una
proposta cultural de qualitat, diferenciada i que aporta valor a un
territori ampli.
El Museu de la Pesca parla del passat mariner del nostre litoral però
treballa pel futur del mà i de la seva
gent.
Bona temporada!
Miquel Martí i Llambrich
Director
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PALAMÓS, TERRA DE MAR 2019
En la tretzena edició del Palamós
Terra de Mar, els passats 11 i 12
de maig, el fil conductor del festival va ser el comerç marítim de
cabotatge. La presència al port
d'antics vaixells de transport com
el pailebot centenari Santa Eulàlia
o el Ciutat de Badalona i un espai
d'exposició de maquinària i eines
pròpies de l'ofici d'estibadors i
camàlics, ens va apropar a aquesta
activitat portuària tan transcendent al port palamosí.
A part, i com ja és habitual, comptàrem amb un gran nombre d'activitats per a tot tipus de públics i
edats: iniciació a esports nàutics,
tallers, jocs i animacions per als

més menuts, exposicions i visites
culturals, espai gastronòmic i demostracions de cuina, visites a les
embarcacions amarrades... A més
a més, tothom qui ho va desitjar,
va poder navegar pel litoral de
Palamós a bord de dos impressionants catamarans turístics.
Fa un grapat d'edicions que el
temps havia respectat el festival,
aquest any però, la pluja primer, i
una forta tramuntanada després,
van ser els protagonistes. Tot i
així, el temps no va impedir que
un gran nombre de persones, més
de 18.000, gaudissin de les activitats proposades un any més al
Festival Mariner de la Costa Brava.

El port de Palamós ha estat novament l’escenari
del festival mariner Palamós, Terra de Mar.

DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS

Els Amics del Museu de la Pesca van collaborar en
l’organització d’aquesta activitat.

El 18 de maig vam celebrar el Dia
Internacional dels Museus, que
arreu del món se celebra per
iniciativa de l’ICOM (Consell Internacional dels Museus de la
UNESCO).
Els Amics del Museu de la Pesca i
el mateix Museu es van sumar a
la celebració amb el passi d’un
audiovisual sobre del port de
Palamós, des dels anys 30 i fins
al darrer terç de segle XX.
Els fons de les imatges són de
procedències diverses i han ser-

vit per homenatjar a tots els
agents que tenen el port com a
escenari: el comerç marítim,
pescadors, l’esport nàutic, la
nàutica d’esbarjo, etc. Amb
aquesta activitat els Amics del
Museu de la Pesca van voler
posar en valor tots els actors
que es troben entorn del port i
sumar-se amb aquest acte de
la Nit dels Museus i el Dia Internacional dels Museus.

CURS DE FORMACIÓ

Aquest any s’ha dut a terme el Curs d'Auxiliar de
Manteniment i Serveis del Sector Nàutic.

Del 15 de maig al 21 de juny, el
Museu de la Pesca i l’Àrea de
Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Palamós han organitzat, dins el Pla Treballs als
Barris 2018, el primer Curs d'Auxiliar de Manteniment i Serveis
del Sector Nàutic.
La part més teòrica del curs es
va desenvolupar al Museu, i els
continguts de caire pràctic, amb
diferents professionals del sector: ports esportius, pesquer i
comercial, un taller mecànic, un
taller de fusteria, un taller de
pintura, varadors, camps de

boies i diferents tipus de vaixells. Tot plegat per conèixer i
entendre els diferents oficis i
tasques relacionades amb el
complex món de la nàutica esportiva.
Aquesta iniciativa respon a la
demanda de mà d'obra en el
sector de la nàutica esportiva.
Vuit persones en cerca d'una
oportunitat laboral, van beneficiar-se d'aquesta formació que
va incloure la realització de
pràctiques en empreses del
sector nàutic a Palamós i de
190 hores de formació.
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MASTERPEIX 2019

De maig a juliol, un nou grup, ara també format
per dones vinculades a la pesca i el mar, rebran la
formació per ser MasterPeix.

Aquest any 2019, Masterpeix és
més notícia que mai.
Des del mes de març,el grup de
restauració palamosí Andilana i
els Masterpeix desenvolupen
plegats els sopars “Sabor y tradición” a diversos dels seus establiments a Barcelona, oferint als
comensals els plats més representatius de la cuina de bord, i compartint les millors vivències sobre
l’ofici i els peixos que solen capturar.
Durant els mesos d´estiu es farà
una acció semblant a l´Hostal la
Fosca, de la també empresa palamosina Brugarol, la qual està molt

conscienciada en termes de sostenibilitat i km0, oferint uns sopars que combinaran el peix dels
nostres pescadors i els productes
de la seva pròpia horta i producció.
També des de final de maig i fins
final de juliol, una nova fornada
de Masterpeix ha començat el
curs a l’Espai del Peix . En aquest
cas set dones i quatre homes vinculats al món marítim i pesquer
rebran la formació en gestió, comunicació, cuina i coneixements
de peix i pesca per fer de divulgadors del peix desembarcat al nostre port.

LES FOTOGRAFIES DEL MUSEU DE LA PESCA
La Costa de Palamós ha estat testimoni de nombrosos naufragis.
Destaquem una imatge del nostre
fons fotogràfic que va protagonitzar
el vaixell El Kantara davant Cap Gros
el diumenge 21 de juny de 1936.
En diverses instantànies realitzades
del palamosí Llorenç Maspera,
veiem com el pailebot francès que
feia la línia Port-Vendres - Alger,
embarrancà a prop de cala Margarida. Segons explica la premsa de l’època, aquell matí es va aixecar una
boira espessa i el capità no va poder
evitar que l’embarcació toqués fons

en una zona de fons rocós i s’obrís
una via d’aigua. Transportava vehicles, productes agrícoles i també
passatge. Dos vaixells de la mateixa companyia, el El Mansour i el
Djoebel Antar van ser necessaris
per treure’l d’allà. Ningú va prendre mal i va poder ser remolcat
fins al port palamosí i reparat per
tècnics francesos.
El fet va atraure un públic nombrós que des de la cala i des de
les roques van seguir els aconteixements i en van deixar constància gràfica.

El vaixell El-Kantara, embarrancat a Cap
Gros el juny de 1936.

QUÈ HI HA DE NOU?
Aquest segon trimestre de l’any
hem rebut una donació que volem
destacar.
Comprèn un conjunt d’objectes i
documents que han estat cedits
per Santi Castelló, que tota la seva
vida fou capità de la Marina Mercant. Es tracta d’objectes vinculats
al seu ofici i a la seva afició al modelisme naval que ara estan en
procés d’inventari. Així, hem incorporat al fons quatre models de
llaguts de pesca de 1948, 1 sextant
Plath, 1 ullera llargavista, 1 compàs
de puntes per mesurar cartes nàu-

tiques, 1 clinòmetre per a indicar la
inclinació dels vaixells, 1 identificador d’estrelles, 1 salinòmetre, 1
guant i agulles per a cosir veles, 3
volums del Plan Nacional de mejoramiento de la vivivienda en los
poblados de pescadores (1942), i
diverses reproduccions a escala de
nanses i objectes relacionats a la
pesca. Des del Museu de la Pesca,
volem agrair al senyor Castelló la
seva generositat per la seva contribució a la preservació i a la difusió
del patrimoni marítim i pesquer.

Aquests tres volums del Plan Nacional de mejoramiento de la vivivienda en los poblados de pescadores, de 1942, han passat a integrar el fons
del Museu de la Pesca.

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, Xavier Martínez, M. Àngels Solé,
Olga López, Marc Ferriol, Montse Sistané i Ramon Boquera.
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:

ACTIVITATS PER AQUEST ESTIU
Activitats per a tots els públics i al
llarg de tota la setmana.
Amb aquesta filosofia el Museu de
la Pesca encara les activitats d’estiu:
visites guiades, tallers, showcookings, rutes històriques ...
Com a novetat destaquem el showcooking adreçat a les famílies els
dimarts al vespre, un lloc on ajudar
als més petits a aproximar-se als
plats de peix fresc, també els tallers
de cuina amb degustació dels dimecres al vespre, on començant per
una visita al mercat del peix es continua elaborant un seguit de plats
que s’acaben degustant.

Per al públic de 14 a 18 anys es fa
una edició especial dels Petits Xefs,
ara sota la marca “Joves Xefs”, una
activitat en la que podran tocar peix
i aprendre a cuinar-lo seguint des
de receptes tradicionals fins a receptes d’altres cultures.
Les visites a la subhasta del peix en
4 idiomes i de dilluns a divendres
són també una de les activitats que
es preveuen amb més assistència
de públic.
Consulteu el programa a la web del
Museu de la Pesca.
Us hi esperem!

RECORDEU:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Horari del Museu de la Pesca, juliol i agost: de dilluns a divendres, de 10 a 21 h.
Exposició temporal “Navegants d’aiguamolls”, en horari del museu.
Visita guiada al Museu de la Pesca: dilluns i dijous, en català a les 19h, i en castellà, a les 20 h.
Visita una barca de pesca: dimecres a les 19 i a les 20 h.
Visita Subhasta del peix: de dilluns a divendres, a partir de les 4.15 h.
Visita Gamba de Palamós: dimarts, a partir del 22 de juliol.
Visita Peix Blau: dimecres a les 19 i a les 20 h.
Petits Xefs: dimarts, dimecres i dijous de 10.15 a 12.15 h. Joves Xefs: divendres de 10.15 a 12.15 h. A l’Espai del Peix.
Show Cooking Per menjar peix en família, dimarts a les 20 h. Taller de cuina amb degustació, dimecres a les 19.30 h. Cuina
dels ibers i els romans, dijous a les 20 h. Cuina marinera, divendres a les 20 h. Cuina del peix a través dels cinc sentits, dissabte a les 20 h. A l’Espai del Peix.
• Per a més informació: www.museudelapesca.org. Reserves al Museu de la Pesca.
Col·laboren:

Patrocina:

