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Aquest  primer butlletí de l’any 
l’obrim amb el trasbals que està 
provocant el coronavirus.  
Els impactes que està produint per 
arreu ens obliguen a no menyste-
nir els seus efectes a curt i mig 
termini.  
Tanquem el Museu de la Pesca, la 
capella del Carme i l’Espai del Peix, 
i anul·lem i ajornem un munt 
d’activitats programades com a 
mesura de prevenció, per alentir, 
en la mesura de les nostres possi-
bilitats, la propagació d’aquest 
virus. La mesura és excepcional, 
mai viscuda, que afecta la vida 
laboral, familiar i els temps de 
lleure de milers de persones. Jus-

tament, el contacte, la conversa 
entre diversos, la participació, el 
compartir, són accions i objectius 
del nostre projecte que ara s’han de 
reduir al màxim. 
Serà el moment d’abordar funcions 
i tasques internes. Feina invisible i 
bàsica. Documentació, conservació, 
restauració, programació, revisió de 
procediments, reflexió i discussió 
són feines que concentraran les 
nostres energies. 
Adoptem mesures dràstiques que 
posaran a tothom en el repte de 
sortir d’aquesta crisi més cohesio-
nats, més solidaris, més humans. 
Miquel Martí i Llambrich 

Director 
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els resultat de les accions 
realitzades l’any 2019 i 
es va presentar el pla per 
al 2020, que acorda im-
pulsar 24 accions centra-
des en el coneixement, la 
protecció del medi ambi-
ent, la formació o la di-
vulgació. 

El dia 26 de febrer va 
tenir lloc a Palamós la 
sessió plenària de la Tau-
la de Cogestió Marítima 
del Litoral del Baix Em-
pordà.  
La sessió va estar presidi-
da pels consellers Teresa 
Jordà, d’Agricultura, Ra-

maderia, Pesca i Alimen-
tació, i per Damià Calvet, 
conseller de Territori i 
Sostenibilitat, i hi van 
participar els alcaldes de 
Palamós, Begur i Mont-
ras i representants d’entit-
tats marítimes i de la soci-
etat civil. Es van exposar 
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Des del dia 14 de març està muntada, a 
l’espera que cessin les restriccions per mo-
tius sanitaris, la mostra “Aigua de Mar”, 
una proposta de l’artista Carles Piqueras. 
L’artista guixolenc ha estat el seleccionat 
en la convocatòria 2020 d’exposicions ar-
tístiques temporals del Museu de la Pesca.  
A la mostra, que presenta més d’una vinte-
na d’obres, hi trobareu des de paisatges de 
platja, a llaunes de musclos en escabetx, 
passant per arengades envasades o la proa 
de la nostra Gacela a mig reparar.   
En Carles Piqueras és un mestre de  la tèc-
nica del llapis de color amb obres de for-
mat gran, que sorprenen els experts, i amb 
punts de vista contemporanis. 

El programa #PescaCiencia2020 

de la Càtedra d'Estudis Marítims 
inclou conferències i jornades per 
a divulgar coneixement científic 
d'avantguarda en el camp de les 
activitats marítimes i pesqueres. 
Les diferents sessions serviran per 
debatre amb científics, entitats i 
societat civil sobre la situació ac-
tual i els reptes de futur tant de la 
pesca marítima com de la ciència 
marina. 

EXPOSIC IÓ: AIGUA DE MAR 

PESCA I CIÈNCIA 2020 

Durant el mes de març, estem 
duent a terme el VI Curs de 

restauració i manteniment 

d’embarcacions de fusta.  
L'objectiu del curs és apropar 
a nou persones interessades 
en els vaixells tradicionals a 
les pràctiques i les tasques 
més habituals dels mestres 
d’aixa. El curs es realitza en 
una drassana en actiu, can 
Massot a Vall-llobrega,  on 
tenen a l'abast les eines, la 
maquinària adequada i la su-
pervisió de l'Andreu, el mes-

tre d'aixa titular de l'establi-
ment. 
Les feines de fusteria naval 
es fan sobre el llagut Pepito, 
una embarcació centenària 
del fons del Museu de la 
Pesca, cedida per la família 
Ferrés Serrat de Palamós. 
Les places disponibles es 
van omplir ràpidament. Això 
fa palès l’interès per les em-
barcacions tradicionals i la 
construcció naval, i ens en-
coratja a seguir endavant 
amb aquesta inciativa. 

CURS DE MESTRE D’A IXA 
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A L’ART!  

Els alumnes del curs aprenen les tècniques de restauració  
d’embarcacions de fusta tradicionals. 



Els cursos d’auxiliar de peixateria i d’ajudant 
de cuina que des de fa vuit anys desenvolu-
pem amb l’Àrea de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Palamós a l’Espai del Peix aju-
den a la professionalització d’una part de la 
nostra ciutadania que pot trobar en el sector 
pesquer i de la restauració un lloc on desenvo-
lupar la seva professió.  

base a Palamós, que va ser des-
ballestada l’any 2008.  
Entre aquests documents hi ha 
el rol, plànols, i manuals de fun-
cionament dels aparells de na-
vegació amb què estava equipa-
da. També hi ha documentació 
personal del pare del donant, 
Francesc Brull, com la cartilla 
naval o el títol de patró. 
I també hem rebut un conjunt 
de llibres i articles sobre tema  
marítim i pesquer de la bibliote-
ca personal de Joandomènec 
Ros,  catedràtic d’Ecologia, pre-
sident de l’Institut d’Estudis Ca-
talans i Creu de Sant Jordi. 

Aquest primer trimestre de 
2020 hem rebut la cessió per a 
reproducció d’una interessant 
col·lecció d’imatges. Es tracta 
d’un fons de més de 400 foto-
grafies aplegades per Joan Sán-
chez Carcassés, que ja estem 
quasi a punt d’acabar de digita-
litzar. Una selecció d’aquestes 
es van poder veure a la sessió 
de gener d’”Imatges que fan 
parlar”, justament relacionada 
amb el col·leccionisme. 
Així mateix hem rebut la dona-
ció d’un conjunt de documents 
relacionats amb l’embarcació 
d’arrossegament Empordà amb 

FORMACIÓ A L’ESPAI DEL PEIX 

QUÈ HI HA DE NOU? 

Aquesta armilla salvavides,  amb número 
d’inventari 0414, és un dels elements 
que conservem al Museu que dona testi-
moni del naufragi del vaixell de càrrega  
Bensu. En una nit de temporal de mig-
jorn, el 4 de gener de 1979, embarrancà 
en els esculls d'es Monestri, a la desem-
bocadura de la riera Aubi, a Sant Antoni 
de Calonge.  
Després de romandre a l'aigua molts me-
sos, finalment fou desguassat l'any 1980. 
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Una de les imatges de la col�lecció aplegada per 
Joan Sánchez Carcassés que ha estat cedida al 
Museu per a la seva reproducció. 

ELS OBJECTES DEL MUSEU DE LA PESCA 

En aquesta secció  
donem protagonisme  
a un element del fons  
del Museu de la 
Pesca per conèixer-

lo més a fons. 



ARRIBA EL BON TEMPS 

 

 

Horari del Museu de la Pesca:  Abril: de dimarts a divendres, de 10 a 13.30 i de 15 a 19 h. Dissabtes, diumen-
ges i festius, de 10 a 14 i de 16 a 19 h. Maig i juny: de dilluns a divendres, de 10 a 13.30 i de 15 a 19 h. Dissab-
tes, diumenges i festius, de 10 a 14 i de 16 a 19 h.  
Reserves al Museu de la Pesca. Per a més informació: www.museudelapesca.org 

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,  

econòmic 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, Xavier Martínez, M. Àngels Solé, 
Montse Sistané, Ramon Boquera, Ariadna Pla i Montse 
Pascual. 
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: 

Cada mes el Museu de la Pesca ofereix gratuïtament 

dins el seu programa d’activitats una visita guiada a 

l’exposició permanent, també una visita guiada a les 

barques del peix i una visita guiada al castell de Sant 

Esteve de Mar. Ja sabeu que el primer diumenge de 

mes l’entrada al Museu de la Pesca és gratuïta, a ex-

cepció del juliol i l’agost.  Aquestes activitats són una 

manera d’apropar el patrimoni cultural i la nostra 

col·lecció a tot tipus de públic.  

U s  c o n v i d e m  a  v i s i t a r  l ’ a g e n d a 

www.museudelapesca.org  i informar-vos de  les pro-

peres activitats i a apuntar-vos-hi.  

Els companys del Servei d’Atenció al Visitant us aten-

dran amb un somriure. 


