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l Museu de la Pesca va començar una tasca de recuperació de la memòria oral a principis dels anys 90 del segle XX. 
Entrevistes amb pescadors, gent de mar, persones vinculades amb el fet marítim..., aquest tipus d’informació 

ha acompanyat bona part de la recerca que el Museu ha efectuat. Parlar amb la gent més gran ha estat no només 
un gran plaer, també ha esdevingut una font inesgotable de coneixement que malauradament té la fragilitat que li 
confereix la seva naturalesa. 

Un dels objectius del Museu de la Pesca, de la Càtedra d’Estudis Marítims ha estat intentar reconèixer i dotar de 
valor aquest tipus de patrimoni, anomenat immaterial, no només captant-lo i preservant-lo per a les generacions 
futures, sinó també retornar-lo a la societat en forma d’activitats. 

D’aquí neix el programa Memòria Viva, que és la suma de tres activitats:

Les tres activitats tenen escenaris diferents, metodologies distintes però objectius comuns: preservar el nostre 
patrimoni immaterial, donar-lo a conèixer i gaudir-ne en societat.
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Al Museu de la Pesca. 19 h
La pesca del corall
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Menjar de diari,
menjar de festa
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La vida a les barraques
del  nostre litoral
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