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lamós promogut per la 

confraria de pescadors de 

Palamós que ha arribat a 

la xifra de 108 usuaris. 

El Museu de la Pesca ha re-

but aquest estiu (juliol i 

agost) 8.266 visitants, un 

22% més que els mateixos 

mesos de l’any anterior. 

També són bones les xifres 

d’usuaris digitals, donat que 

hem duplicat les consultes al 

web del Museu.  

Per altra banda, i per tercer 

any consecutiu, s’ha consoli-

dat la Pescaturisme Pa-

Hem finalitzat aquest mes de setem-

bre amb la destacada notícia de la 

distinció del director del Museu de la 

Pesca, Miquel Martí, amb la Medalla 

de la Pesca Catalana.  

La Generalitat de Catalunya li atorgarà 

aquest més que merescut guardó en 

reconeixement a la seva contribució al 

sector pesquer del país mitjançant els 

projectes i els equipaments culturals 

que, des de Palamós, fomenten el co-

neixement tant de la professió de pes-

cador com del producte pesquer. 

Vull aprofitar l’oportunitat que em 

brinda aquest butlletí per fer pública la 

meva més sincera felicitació a Miquel 

Martí per aquest destacat reconeixe-

ment, que valora el treball, la dedica-

ció, el compromís i la passió que el 

director del Museu de la Pesca posa en 

tots i cadascun dels seus projectes, 

molts d’ells convertits en referents 

dins el seu àmbit i que permeten pro-

jectar arreu el nom de Palamós, del seu 

patrimoni i del sector pesquer en gene-

ral. 

La Medalla de la Pesca Catalana reco-

neix ara la persona que ha estat motiva-

dor de sinergies en la recuperació i pro-

moció del patrimoni pesquer català, que 

ha lluitat per aconseguir les infraestruc-

tures necessàries que han servit d’apa-

rador a aquests projectes i que s’ha 

envoltat d’un gran equip humà per, 

entre tots, fer-ho realitat. 

Quan vius intensament la feina, quan 

creus plenament en els teus projectes, 

quan en el teu ADN s’hi suma el vincle 

familiar, en aquest cas amb el sector 

pesquer; el resultat sol tenir un grau 

molt elevat d’èxit.   

Enhorabona i per molts anys! 

 

Lluís Puig Martorell 

Alcalde de Palamós 
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Aquest estiu, des  del Museu de la 

Pesca, hem proposat una nova 

activitat pensada per a un públic 

familiar i per a aquells que ens visi-

ten potser per primera vegada i 

que volen conèixer el nostre patri-

moni natural. Es tracta d’una pas-

sejada per un dels més bells parat-

ges de la Costa Brava: el tram del 

camí de ronda que duu de la platja 

Gran de Palamós fins a la platja de 

Castell. 

Aquesta activitat guiada fa un re-

corregut, resseguint l'antic camí, 

per la història de Palamós tot inter-

pretant els nombrosos elements 

del patrimoni natural, paisatgístic, 

arquitectònic i cultural que van 

apareixent en el recorregut:  cap 

Gros, la Fosca, Sant Esteve de 

Mar, s'Alguer, la platja i el parat-

ge de Castell o les restes del po-

blat ibèric, entre altres elements. 

La nova proposta del Museu de la 

Pesca ens ajudarà a entendre 

la mil·lenària relació de l'home 

amb la natura i amb el territori 

que l'acull, així com la història del 

litoral i de la vila de Palamós. 

La sortida, que es realitza a peu, 

té una durada de tres hores apro-

ximadament. 

Del 12 al 14 de juliol el Museu 

de la Pesca va participar en la 6a 

Mostra Internacional de Cinema 

Etnogràfic de Catalunya.  

La proposta va suposar la projec-

ció de tres audiovisuals realitzats 

en moments diferents però tots 

ells amb un caràcter marcada-

ment etnogràfic. 

En primer lloc es va visionar el 

documental “L’almadrava de Cap 

de Terme i la pesca a l’Ametlla 

de Mar”, realitzat pel director F. 

Manrique l’any 1960. Vam comp-

tar amb la presència de la docto-

ra Judit Vidal, especialista en la 

pesca de la tonyina. L’endemà, 

el jove director Martí Herrera va 

presentar el documental “Els 

Pauner”, una mirada a la pesca 

d’arrossegament de Vinaròs 

(Castelló). Finalment divendres 

va ser el torn del documental 

“La veu que ens alimenta”, rea-

litzat amb motiu de l’exposició 

itinerant “Els paisatges a la tau-

la” produïda per la Xarxa de Mu-

seus d’Etnologia. El debat poste-

rior en què vam comptar amb la 

participació de la comissària de 

l’exposició Gemma Casal, va 

posar el punt i final a la mostra. 

PLATGES DE PALAMÓS 

6ª MOSTRA DE CINEMA ETNOGRÀFIC 

ANEM A LA PLATJA 
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La fotografia de principis del segle XX va ser protago-
nista d’aquesta mostra. 

El visionat dels documentals es va fer al mateix 
Museu de la Pesca. 

L’activitat proposa una passejada guiada des del 
Museu de la Pesca fins a la platja de Castell. 

Del 23 de juliol al 18 de setem-

bre el Museu de la Pesca ha 

acollit una exposició fotogràfica 

produïda per la Xarxa de Mu-

seus Marítims de la Costa Cata-

lana.  

Aquesta mostra aplega una sei-

xantena d’imatges històriques 

procedents dels fons dels mu-

seus de la xarxa i d’arxius muni-

cipals i vol evidenciar com ha 

canviat l’ús social de la platja en 

temps de lleure. 

Durant segles les platges catala-

nes van ser espais de treball 

freqüentats per pescadors i ma-

riners, zona d’avarada d’em-

barcacions, d’assecatge de xar-

xes, de construcció de basti-

ments... A mitjan segle XIX, les 

teories higienistes van començar 

a recomanar els banys de mar 

pels seus efectes beneficiosos 

per a la salut. Aquesta pràctica 

es va estendre progressivament 

des de les classes altes inicial-

ment fins al conjunt de la socie-

tat ja entrat el segle XX. 



Per altra banda, ja hem iniciat un 

treball de normalització d’un dels 

tesaurus que utilitza el Museu, con-

cretament del de nom d’objecte que 

fa referència als elements relacio-

nats amb la pesca marítima. 

Aquesta  tasca de normalització és 

necessària per facilitar les cerques i 

la recuperació d’informació, alhora 

que suposa una revisió de termes 

per tal d’evitar incorreccions i també 

per preservar localismes (en un 

camp específic) que enriqueixen el 

nostre coneixement sobre els arts i 

ormeigs de pesca, i en definitiva, 

sobre el món marítim i pesquer. 

Aquest darrer trimestre de l’any des 

del Museu de la Pesca encarem dos 

nous projectes que tenen a veure 

amb la documentació de les 

col·leccions. 

En primer lloc, gràcies al suport del 

Servei d’Atenció als Museus - Girona 

(Agència Catalana del Patrimoni Cul-

tural. Generalitat de Catalunya) es 

durà a terme la classificació i inventa-

ri d’uns fons de fòssils que pertanyi-

en al fons del Cau de la Costa Brava. 

Es tracta d’espècimens procedents 

de diverses localitats de Catalunya, 

entre els quals destaquem exemplars 

que havien estat petxines, eriçons de 

mar i cargols marins.   

QUÈ HI HA DE NOU? 
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Un dels espècimens de la col�lecció de fòssils 
que enguany són objecte de classificació i 
inventari. 

OBJECTES QUE PARLEN 
Aquesta àncora flotant és una mena de bossa 

feta de teixit sintètic amb el fons circular i 

quatre extrems lligats a uns caps units entre si 

amb un nus. Pertanyia al bot salvavides de la 

barca Maireta de Palamós, manada per Mi-

quel "Mandorri". L'últim dia abans de vendre-

la a un de Blanes (el 6 de març de 1979), cap a 

les tres de la tarda la “maquinilla” es va tren-

car, va trencar un tub i hi va haver una explo-

sió.  

Van haver de llançar el bot a l'aigua. Aquesta 

àncora dl bot salvavides els va aguantar una 

mica per no anar a la deriva ja que bufava 

molt garbí. A les cinc de la matinada els va 

rescatar la barca Apolo (informant: Joan Brull 

Gisbert, Palamós). 

En aquesta secció donem protagonisme a un element  
o a una publicació del fons del Museu de la Pesca  

per conèixer-los més a fons. 

 

Núm. inventari:  
01427 

Nom de l’objecte:  
àncora flotant 

Mides:  
40 x 32 x 32 cm 

Matèria:  
teixit sintètic 

Cronologia:  
tercer quart s. XX 

Procedència:  
Palamós 

TARDOR A L’ESPAI DEL PEIX 

A l’octubre, l’Espai del Peix acollirà sessions de cuina amb res-
tauradors locals dins la campanya del Palamós Gastronòmic. 

Aquesta tardor a l’Espai del Peix els restauradors lo-

cals faran, com en les darreres campanyes del Pala-

mós Gastronòmic, sessions de cuina obertes als visi-

tants on un restaurant, una taverna i un pastisser 

mostraran en directe l’elaboració de diferents plats.  

Seran tots els dijous d’octubre a les 17 h a l’Espai del 

Peix. 

El programa del Palamós Gastronòmic és extens i el 

podreu consultar al web www.visitpalamos.cat 

L’Espai del Peix, durant la tardor, oferirà les seves 

sessions de tallers de cuina i demostracions i posarà 

especial èmfasi en les espècies que més es capturen 

en aquestes dates: anxova, sardina, sorell, molla, ca-

nana, congre, espet... entre molts d’altres. 



DADES A DESTACAR 

RECORDEU: 
• Horari: A partir de l’1 d’octubre, horari d’hivern, 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. 

• Exposició temporal: “Hugo Pratt i Corto Maltés: itineraris creuats”, del 23 de setembre fins al 6 de novembre, al Museu de la 

Pesca.  

• Memòria Viva: Imatges que fan parlar: 7/10 “Joves a Palamós a la dècada dels 70. Records de joventut en un poble de la 

costa”; 11/11 “Transportistes i carreters. Altres oficis del port”; 16/12 “El moll pesquer a Palamós”, a les 19 h al Museu de la 

Pesca. Mestres dels fogons: 20/10 Octubre gastronòmic, a les 17 h a l’Espai del Peix. 

• Divendres no festius a la tarda: visita guiada a la subhasta del peix.  

• Dissabtes al matí: taller de cuina del peix. Divendres i dissabtes al vespre: Show cooking, demostració i degustació de cuina 

marinera. Tot a l’Espai del Peix. Cal inscripció prèvia. 

• Cada primer diumenge de mes, entrada gratuïta al Museu de la Pesca. 

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, Xavier Martínez, Margaret Esders, M. Àngels 
Solé, Ramon Comes, Joan Cuadrat, Ramon Boquera 
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: 

dedicada a la Pescaturisme Palamós. Això representa un in-

crement global dels usuaris del 39.6% i del 47% en nombre 

de pàgines vistes en comparació al mateix període de l’any 

anterior. El perfil de visitant és el d’una dona catalana, entre 

35 i 44 anys. També es detecta un increment molt important 

del trànsit des de dispositius mòbils. Un dels recursos més 

visitat ha estat el recentment remodelat “Catàleg dels peixos 

de la Mediterrània”, que ha rebut més de 8.000 visites en 

només dos mesos. 

Durant els mesos de juliol i agost el Museu de la Pesca ha re-

but 8.266 visitants, un 22% més que els mateixos mesos de 

l’any anterior.  

Les visites guiades a la llotja del peix s’han ofert en català, cas-

tellà, anglès i francès i han estat de les activitats més 

sol·licitades pels visitants. També els tallers de cuina per a 

nens i nenes de 8 a 14 anys han tingut un ple absolut. 

El Museu de la Pesca i les seves activitats han estat protagonis-

tes de diverses gravacions de programes de televisió, ràdio i 

premsa escrita d’arreu del món (Financial Times, TV3, mitjans 

escocesos...) la qual cosa ha ajudat així al posicionament de 

Palamós arreu. 

La Pescaturisme Palamós, que s’ha ofert per tercer any conse-

cutiu, s’ha consolidat i ha arribat a la xifra de 108 participants. 

Anàlisi del trànsit web del Museu de la Pesca 

Durant la temporada d’estiu, entre el 22 de juny i el 16 de se-

tembre, hi ha hagut un increment en més de 3.600 visites digi-

tals respecte a 2015 als diferents webs que manté el Museu de 

la Pesca. S’han visitat 59.100 pàgines en més de 16.000 sessi-

ons als webs del mateix Museu de la Pesca, l’Espai del Peix i la 


