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Memòria
La càtedra té el propòsit d’esdevenir
un fòrum de diàleg,
d’estudi, projecció exterior,
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i de la seva riquesa patrimonial,
social, natural i cultural
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PRESENTACIÓ
La proposta de creació de la càtedra sorgeix de la voluntat de donar
continuïtat i potenciar una llarga sèrie d’activitats de col·laboració dutes a
terme, d’ençà el 1993, entre la Universitat de Girona –a través del Grup
d’Estudis Socials de la Pesca Marítima- i l’Ajuntament de Palamós –
mitjançant el Museu de la Pesca- en l’àmbit de l’activitat marítima de la Costa
Brava.
El gener de 1994 la Universitat de Girona i l’Ajuntament de Palamós varen
signar un conveni marc de col·laboració, seguit d’un altre conveni específic
de col·laboració cientìfica amb la finalitat de regular el suport que, des de la
Universitat de Girona, es donaria a la creació del Museu de la Pesca.
Concretament en matèria de recerca, documentació , conservació i difusió del
patrimoni marítim pesquer del litoral gironí.
El conveni específic signat el 1994, tenia com a objectiu institucionalitzar tot
un seguit d’actuacions.
1993. La Universitat de Girona participa en l’elaboració del guió i
documentació per a l’exposició temporal “La mar de nit”.
El Museu de la Pesca i la Universitat de Girona, organitzen amb la
participació de diversos professors de la Universitat de Girona, un cicle de
conferències amb la mar i la gent de mar com a denominador comú.
1994. La Universitat de Girona col·labora en la realització del guió de
l’exposició La pesca del corall a la Costa Brava, que va tenir un caràcter
intinerarnt per diferents indrets de Catalunya.
S’inicia el treball conjunt d’el.laboració i disseny d’activitats
pedagògiques adreçades als escolars. Fruit d’aquest treball sorgeix el
programa pedagògic Viu la mar, del Museu de la Pesca de Palamós.
1996. La Universitat de Girona i el Museu de la Pesca inicien la
direcció i la coordinació del programa de recerca Inventari del patrimoni
marítimopesquer de la Costa Brava, emmarcat dins el programa IPEC –
Inventari del patrimoni etnològic de Catalunya-, contractat i finançat pel
Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Paral·lelament a la realització de l’inventari, s’inicia un treball sistemàtic
de recollida bibliogràfica, documental i de recerca arxivística de tots els
materials relacionats amb la història marítima del litoral gironí. Aquest treball
ha donat peu a la creació del Centre de Documentació Maritimopesquera
(DOCUMARE), adscrit al Museu de la Pesca i al Grup d’Estudis Socials de
la Pesca Marítima de la Universitat de Girona.
1997. Organització des del Grup d’Estudis Socials de la Pesca
Marítima d’un curs d’estiu sobre Dinàmica associativa del sector pesquer de
Catalunya a Palamós.
1999 conclusió del programa de recerca de l’IPEC.

El juny de 2000 es signa el conveni de col·laboració entre la Universitat de
Girona i l’Ajuntament de Palamós, amb el qual es crea la Càtedra d’Estudis
Marítims amb seu al Museu de la Pesca de la localitat Baix Empordanesa.
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GRUPS DE RECERCA VINCULATS A LA CÀTEDRA
GRUP DE BIOLOGIA ANIMAL / Ictiologia
Departament de Ciències Ambientals. Facultat de Ciències. Universitat de
Girona
Recerca
En línies generals intentem aprofundir en el coneixement de la Biologia de la
Reproducció de Peixos i molt particularment dels Teleostis. En particular
actualment estem identificant formes d'oviparisme especialitzat i formes
intermèdies entre l'ovuliparisme més simple i el viviparisme. Les estratègies
per a assegurar la fertilització dels ous i l'emmagatzematge d'esperma per
part de les femelles, són també objecte particular d'estudi.
Membres del grup
Margarida Casadevall. Dra. En Ciències Biològiques. Professora Titular la
UdG. Responsable del grup de recerca
Sandra Mallol. Llicenciada en Biologia. Professora Associada de la UdG.

GESTIÓ D’ESPAIS NATURALS: ANÀLISI I EVOLUCIÓ DEL PAISATGE
Facultat de Lletres. Universitat de Girona

Recerca
El grup de recerca “Espais Naturals i Paisatge” centra la seva activitat
investigadora en l’anàlisi geogràfica del paisatge. Estudia les dinàmiques de
transformació i la configuració actual del mosaic paisatgístic així com les
pautes més adequades per a una gestió sostenible i integral de l’espai litoral i
de la baixa muntanya mediterrània. El grup és expert en la cartografia
d’unitats de paisatge i d’usos i cobertes del sòl a escala detallada, així com
en la implementació de Sistemes d’Informació Geogràfica, els quals
constitueixen una de les eines principals en l’anàlisi geogràfica del paisatge.

Membres del grup
Josep Pintó. Director. Doctor en Geografia i Història. (Geografia)
Josep Gordi. Doctor en Geografia i Història (Geografia)
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Josep Vila. Doctor en Geografia i Història. (Geografia)
Francesc Alemany. Llicenciat en Geografia.
Carolina Martí. Responsable de Cartografia i SIG. Llicenciada en Geografia
Isidre Serra. Llicenciat en Geografia
Anna Crous. Llicenciada en Geografia

GRUP DE RECERCA D’ALGUES BENTÒNIQUES MARINES
Àrea de Botànica del Departament de Ciències Ambientals de la Universitat
de Girona.
Conxi Rodríguez-Prieto Directora
Lluís Polo
Alba Vergés
Noemí Sánchez
Cèlia Izquierdo
Jordi Rull

LABORATORI D’ICTIOLOGIA GENÈTICA
Àrea de Genètica de la Universitat de Girona
Carles Pla Doctor en Ciències Biològiques. Director
Maria I. Roldan. Doctora en Biologia
José Luis García-Marín. Doctor en Ciències (Biologia)
Nuri Sanz. Doctora en Biologia
Josep-Martí Pujolar
Martí Cortey. Llicenciat en Biologia
Rosa Maria Arguas. Llicenciada en Biologia
Jordi Viñas
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GRUP D’ESTUDIS SOCIALS DE LA PESCA MARÍTIMA DE LA
UNIVERSITAT DE GIRONA
Facultat de Lletres. Departament de Geografia, Història i Història de l’Art.

Recerca
Historia de la pesca a Catalunya, preferentment a la zona de la Costa Brava. Treball
que es realitza en col·laboració amb el Museu de la Pesca de la Costa Brava a
Palamós.
Gestió de pesqueries i organització del sector pesquer, amb col·laboració amb la
Federació de Confraries de Pescadors de Girona.
Estudis per la millora dels processos de comercialització de les captures.
Elaboració del Inventari del Patrimoni Maritimo-pesquer de la Costa Brava per
encàrrec de la Generalitat de Catalunya i dins del IPEC (Inventari del Patrimoni
Etnològic de Catalunya).

Membres del grup
Juan Luis Alegret, Doctor en Història. Coordinador del Grup.
Elena Boet. Doctora en Dret. Coordinadora de l’àrea jurídica.
Georgina Soler. Llicenciada en Història
Miquel Martí. Llicenciat en Història. Director del Museu de la Pesca
Alfons Garrido, Llicenciat en Història.
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ACTIVITATS
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Jornades
La comercialització del peix fresc: alternatives de futur
Palamós, 2/3 de març de 2001
Sala Polivalent del Centre Cultural La Gorga
La Càtedra d’Estudis Marítims, com a seminari permanent de reflexió,
investigació, difusió i dinamització de tot tipus d’activitats al voltant d’aquells
temes relacionats amb el món marítim, i en línia amb la seva vocació
multidisciplinària va organitzar els dies 2 i 3 de març de 2001 les jornades
sobre La comercialització del peix fresc: alternatives de futur, dirigides al
sector pesquer en un sentit ampli: confraries de pescadors, majoristes,
minioristes, administració pública, etc.
Els dos objectius de les jornades han estat, per una banda, esdevenir una
plataforma de comunicació entre els investigadors, elsl tècnics, les entitats, la
societat i les institucions per tal de poder definir els camins a seguir en la
comercialització del peix; per altra banda, les ponències proposades han
volgut presentar, des de diversos punts de vista, el creixement i
desenvolupament del mercat del peix, el marc institucional i legal, les
experiències innovadores, el paper del majoristes i les grans superfícies, i
l’aplicació de les noves tecnologies; elements tots ells que han d’ajudar a
planificar els reptes de futur en la comercialització del peix fresc.
Participants
Foren un total de 162 inscrits de tot l’Estat espanyol provinents d’institucions
públiques, empreses i associacions de comerciants del sector (més del 30%),
universitats i recerca, estudiants universitaris, mitjans de comunicació,
representants de les confraries de pescadors (30%) i pescadors.
Per a l’acte inaugural es va comptar amb la presència a la taula de l’Hble. Sr.
Josep Grau Seris, conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la
Generalitat de Catalunya, juntament amb l’Il·lm. Sr. Jordi Pallí i Esteva,
alcalde de Palamós i del director de la Càtedra d’Estudis Marítims, Sr. Joan
Lluís Alegret i Tejero.
Pel que fa a les presentacions, hi va haver canvis d’última hora que van
alterar l’ordre programat inicialment. No es va poder comptar amb
l’assistència de cap ponent de la Unió Europea, factor que ha impedit donar
una visió des d’aquest marc institucional i legal en relació amb la pesca. Per
altra banda, al bloc temàtic del divendres a la tarda que vam titular
Experiències actuals de comercialització, tampoc hi van poder assistir ni el
representant de l’empresa del puerto de Celeiro, SA ni el gerent de vendes
de la Confraria de Pescadors de Cambrils.
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A les jornades hi van confluir experts vinculats a la comercialització del peix
des de diferents òptiques, orígens i propòsits, que reforcen un dels objectius
de partida de l’organització: presentar, des de diversos punts de vista, el
creixement i el desenvolupament del mercat del peix. L’assistència del Sr.
Joseph Salou, de l’organització de productors de Sête (França) ha permès
incorporar el punt de vista d’una entitat de fora del territori de l’Estat
espanyol. En tot cas es presentaren 15 ponències dividides en quatre blocs
temàtics: 1. El marc institucional i legal. 2. Les experiències innovadores
actuals de comercialització. 3. La comercialització del peix davant les noves
tecnologies. 4. El paper dels majoristes i altres compradors.
Els resultats dels debats, especialment punyents en els blocs de noves
experiències innovadores i pel que fa a l’aplicació de les noves tecnologies,
ha fet evident la necessitat de programar noves jornades centrades en
temàtiques més concretes, que faran possible un aprofundiment en aquelles
qüestions que han creat i creen més divergències, com ara el paper de gestió
i intemediació de les confraries entre el pescador i el comprador.
Amb aquestes jornades la Càtedra d’Estudis Marítims vol contribuir a l’estudi
multidisciplinari de tota aquella temàtica vinculada al món marítim. Per fer-ne
la màxima difusió i possibilitar l’accés a totes aquelles persones interessades
en aquest camp, es publicaran les actes de les jornades, pròximament.
Les jornades han estat gratuïtes i només calia formalitzar una inscripció per a
poder-hi participar.
La Càtedra d’Estudis Marítims seguint la seva voluntat fundacional ha buscat
per a realitzar aquestes jornades un seguit de col·laboradors i patrocinadors
que ajudin a desenvolupar els programes i alhora a fer arribar a un màxim de
públic les seves accions. Concretament per a aquestes jornades la Càtedra
ha disposat de col·laboradors i de patrocinadors relacionats directament amb
els temes de la comercialització del peix fresc.
Col·laboren:
Museu de la Pesca
Confraria de Pescadors de Palamós
Patrocinen:
Direcció General de Pesca i Afers Marítims – Generalitat de Catalunya
Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona
Diputació de Girona
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PROGRAMA
Divendres, 2 de març
MARC INSTITUCIONAL I LEGAL
9.30 h – 10.00 h . Recepció dels participants
10.00 h – 11.30 h . Inauguració de les jornades a càrrec del conseller
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Hble. Sr. josep Grau Seris
10.30 h - 11.30 h . Ministerio de Agricultura y Pesca. Secretaria General de
Pesca Marítima.
Sr. Juio Lázaro Jiménez, jefe de servicio de organización común de
mercados
11.30 h– 11.45 h .Torn de preguntes
11.45 h– 12.15 h .Pausa cafè
12.15 h – 13.15 h .Generalitat de Catalunya. Direcció General de Pesca i
Afers Marítims
Sr. Hernan Subirats, director general de Pesca i Afers Marítims
13.15 h – 13.30 h .Torn de preguntes
Dinar
EXPERIÈNCIES INNOVADORES ACTUALS DE COMERCIALITZACIÓ
16.00 h – 16.20 h . L’experiència de comercialització al Port de Celeiro
Sr. Eduardo Miguez, gerent
16.20 h– 16.40 h . Confraria de Pescadors de Cambrils
Sr. Xavier Domènech, secretari
Nova estratègia de comercialització de les captures
16.40 h – 17.00 h . Confraria de Pescadors de Blanes. Blanes Peix S.A.
Sr. Xavier Márquez, secretari
Experimentació comercial des del centre d’expedició i depuració de moluscs
de Blanes
17.00 h – 17.20 h . OPESCAYA. Organización de productores de bajura de
Vizcaya
Sr. Aurelio Bilbao, secretari
Les organitzacions de productors en el nou reglament comunitari. Experiència
pràctica d’OPESCAYA. Confraries versus OP, forma de compatibilitzar-les.
17.20 h – 17.40 h . SA.THO.AN. Organisation de Producteurs de Sête
Sr. Joseph Salou, director
10

El funcionament de la OP SA.THO.AN i de la Federació d’OP del Mediterrani
francès
17.40 h – 18.30 h .Taula rodona
Dissabte, 3 de març
LA

COMERCIALITZACIÓ DEL PEIX DAVANT LES NOVES TECNOLOGIES
COMERCIALIZACIÓN DEL PESCADO FRENTE A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

/ LA

9.30 h – 10.15 h .Universitat de Barcelona. Gabinet d’Economia del Mar
Sr. Ramon Franquesa
Una proposta de subhasta virtual de peix a Catalunya
10.15 h – 11.00 h .Universidade A Coruña
Sr. Antonio García Allut i Sr.Juan Freire Botana, professors
Gestió de pesqueries, gestió de mercats: és una solució el comerç
electrònic?
11.00 h – 11.30 h .Pausa cafè
11.30 h – 12.00 h .AGROMARE
Sra. Lorena Jiménez, gerent de l’àrea de pesca
Presentació d’AGROMARE, empresa creada per a millorar l’eficàcia dels
canals de distribució tradicionals

12.00 h – 12.30 h . PEFA.COM. Pan European Fish Auctions
Sr. José M. Touza
Introducció dels E-Commerce a la comercialització del peix
12.30 h – 13.15 h .Taula rodona
13.30 h – 16.00 h .Dinar de treball
EL PAPER DELS MAJORISTES I D’ALTRES COMPRADORS
16.00 h – 16.20 h . Federació Catalana de Gremis de Comerciants de Peix de
Catalunya
Sr. Jaume Dardé, president
16.20 h – 16.40 h .Mercat Central del Peix de Barcelona
Sr. Daniel Martínez, director
16.40 h – 17.00 h . Gremi de Comerciants Majoristes del Peix de Girona
Sr. José Antonio Sánchez Molina, secretari
17.00 h – 17.20 h . Gremi de Consignataris Majoristes del Mercat Central de
Barcelona
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Sr. Martí Capellas
17.20 h – 17.40 h . Associació d’Hostaleria de Girona
Sr. Narcís Caner
17.40 h – 18.00 h .Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya
(OCUC)
Sr. Joan Morejón. Comissió de Medi Ambient i Alimentació
18.00 h – 18.30 h . Taula rodona
18:30 h Cloenda
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Acte inaugural de la Càtedra d’Estudis Marítims
a càrrec de la Dra. Yvette Barbaza
Palamós, 31 de març de 2001
El 31 de març de 2001 va tenir lloc la presentació oficial de les activitats de la
Càtedra d’Estudis Marítims, de la Universitat de Girona i l’Ajuntament de
Palamós, amb la lliçó inaugural “La dimensió marítima de la Costa Brava”, de
la doctora Yvette Barbaza.
Amb un èxit notable pel que fa al públic, prop d’un centenar de persones
s’aplegaren al Centre Cultural La Gorga per escoltar la Dra. Barbaza, autora
de la monografia més completa sobre la Costa Brava, “El paisatge humà de
la Costa Brava”, la seva tesi doctoral que es publicà el 1966 en francès i el
1988 en català.
En l’acte també hi participaren l’alcalde de Palamós, el Sr. Jordi Pallí; el Sr.
Joan Nogué, degà de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona; el Sr.
Carles Abellà, vicerector de recerca de la UdG, i el Sr. Joan Lluís Alegret,
director de la Càtedra d’Estudis Marítims.
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Introducció a la marina tradicional
4t. cicle: Arqueologia i maquetisme naval
La Càtedra d’Estudis Marítims se sumà enguany a la inciativa de l’Estrop Associació de la Costa Brava per al Patrimoni Marítim- i del CASC –Centre
d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya –Museu d’Arqueologia de Catalunya
en el cicle de conferències anomenat genèricament Introducció a la marina
tradicional, aquest any amb el tema específic: Arqueologia i maquetisme
naval, que versà sobre la construcció naval, amb l’objectiu de presentar les
principals innovacions que marquen l’evolució de la construcció dels vaixells
en les grans etapes històriques.
El maquetisme naval és considerat com un preuat sistema per conèixer la
forma de construcció dels vaixells, i des de l’antiguitat ha estat utilitzat a les
facultats i escoles de nàutica com a element pedagògic.
Els maquetistes navals durant aquest curs han tingut un paper destacat,
donant un suport tècnic a les conferències, aportant els principals problemes
de construcció dels vaixells i les seves característiques, omplint d’aquesta
forma els buits històrics i arqueològics que sovint els estudiosos han
d’afrontar en aquests temes.
La Càtedra va prendre part en l’organització juntament amb
institucions:

altres

Centre d’Arquelogia Subaquàtica de Catalunya
Institut de Patrimoni Cultural
L’Estrop, Associació de la Costa Brava per al Patrimoni Marítim
El cicle és gratuït i de lliure accés, es realitza a la sala d’actes del Centre
d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya-Museu d’Arqueologia de Catalunya.
Pedret, 95 – 17007 Girona. L’horari és de 20.00 a 21.30 hores.
PROGRAMA
Dijous, 3 de maig
La construcció naval a l’antiguitat
Sr. Xavier Nieto
Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya
Maquetes aportades i comentades per:
• Vaixell reial de Keops (Josep Faurí i Ramón, Escola Municipal de
Maquetisme Naval del Masnou)
• Fortuna Maris (Joan Bales, Escola Municipal de Maquetisme Naval del
Masnou)
• Veler romà (Joaquim Novés)
Dijous, 10 de maig
La construcció naval a l’edat mitjana
Sr. Marcel Pujol
Escola Superior de Restauració de Béns Culturals
Maquetes aportades i comentades per:
14

•
•
•

Coca de Mataró (Ricard Llorens, Secció de Modelisme Naval, CN Lloret)
Coca Hanseàtica (Joaquim Novés)
Tarida (Encarna Porcel, Centre d’Estudis Marítims, Museu del Port de
Tarragona)

Dijous, 17 de maig
La construcció naval a l’edat moderna
Jorge Pla
Navalia
Maquetes aportades i comentades per:
• San Felipe, 1690 (Vicens Roca, Secció de Modelisme Naval, CN Lloret)
• Galió espanyol, 1607 (Francesc Macià, Secció de Modelisme Naval, CN
Lloret)
• Victory, 1805 (Joaquim Novés)
Dijous, 24 de maig
De l’excavació a la maqueta. El cas del derelicte Kyrenia
Manel González Pérez, Enric García Domingo
Museu Marítim de Barcelona
Estudis i maquetes aportades i comentades per:
• Les sorres X (Joaquim Blay i Vicente García Delgado, Amics del Museu
Marítim de Barcelona)
• Barca pesquera romana (Josep Faurí, Escola Municipal de Maquetisme
Naval del Masnou)
• Caupolican (1853), (Enric Juhe, Escola Municipal de Maquetisme Naval
del Masnou)
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VI Reunión del Foro Científico
para la Pesca Española en el Mediterráneo
13, 14 i 15 de juny 2001
El Foro Científico sobre la Pesca Española en el Mediterráneo és un òrgan
format per investigadors i científics de diferents universitats i representants
d’àmbits institucionals de tot l’Estat espanyol, que treballen tots els temes
relacionats amb la pesca espanyola a la Mediterrània. Els científics s’agrupen
en diferents grups de treball i un cop a l’any es reuneixen per a posar en
comú els temes que els han ocupat durant l’any i tots aquells que tenen a
veure amb les seves diferents àrees d’investigació i estudi.
A Palamós els dies 13, 14 i 15 de juny de 2001 es trobaren una vintena de
científics i amb un programa preestablert on cal destacar , el darrer dia, la
sessió de trobada amb el sector pesquer.
La reunió del Foro va tenir un ressò mediàtic tant en l’àmbit de la premsa
comarcal com en la premsa especialitzada.

El programa s’organtizà segons detallem:
Dimecres 13, matí
Inauguració
Informe de la Presidència (J.L. Sánchez Lisazo)
Informe del SAC (J.A. Camiñas)
Informe Copemed (Rafael Robles)
Informe de l’ IEO sobre la seva nova dependència del Ministerio de Ciencia y
Tecnología (P.Pereda)
Dimecres 13, tarda
La nova Llei de pesca marítima
La noca PCP a partir del 2002 i El llibre verd (J.L. Sánchez Lisazo)
Dijous, 14 matí
La nova OCM i la comercialització en el Mediterrani
Presentació monogràfica sobre la situació de la pesca a Catalunya
El Pla hidrològic nacional i la pesca en el Mediterrani (N. J. Lloret)
Dijous, 14 tarda
Presentació dels treballs europeus en curs:
Laura Recasens, Pilar Pereda, J.M. de la Serna, J.L. Alegret
Situació de la pesquera de la tonyina
Divendres, 15 matí
El desacord amb el Marroc i la possible afectació al Mediterrani
Elaboració de les conclusions del VI Foro i debat sobre aquestes mateixes
conclusions

16

Divendres, 15 tarda
Encontre amb el sector pesquer (Coord. J.L. Alegret)
Presentació del Foro al sector. Preguntes del sector al Foro
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Universitat del Mar
Cursos d’estiu de la Universitat de Girona
El paisatge litoral: entre el canvi i la conservació
Juliol 2001
Seguint una línia de coherència amb els fins de la Càtedra d’Estudis
Marítims, sobretot aquells que fan referència a la voluntat “d’estendre i
articular l’activitat universitària pel conjunt de les comarques catalanes”, es
van promoure dins els cursos d’estiu de la Universitat de Girona 5 cursos
aplegats sota el títol genèric de la “Universitat del Mar” organitzats per la
Càtedra d’Estudis Marítims
Aquests cinc cursos eren tots d’un caire marcadament marítim, tot i que els
temes eren radicalment diferents. Les propostes foren:
1.
2.
3.
4.
5.

El paisatge litoral entre el canvi i la conservació
Història de la pesca
Curs d’iniciació a l’arqueologia subaquàtica
Autentificació d’espècies i productes derivats del mar
Aspectes jurídics de la contaminació marítima

La Càtedra va assumir la seva organització i coordinació, gràcies al conveni
signat entre la Universitat de Girona –Institut de Formació Continuada- i
l’Ajuntament de Palamós, per tal que a Palamós es duguessin a terme els
cursos i també perquè, des de la seu de la Càtedra, es fessin efectives les
matrícules per a tots els cursos d’estiu de la UdG.
La falta de matricules va portar que només un dels cinc cursos d’estiu es
pogués dur a terme, concretament el del Paisatge litoral, entre el canvi i la
conservació.
El curs tenia com a objectiu principal examinar els processos de
transformació del paisatage litoral soferts en les últimes dècades, tot
esmerçant una atenció especial al cas de la Costa Brava, i apuntar pautes de
gestió adequades per a les àrees costaneres.
El curs s’adreçava a geògrafs, biòlegs, ambientalistes, arquitectes,
professionals diversos de l’administració pública i de l’empresa privada,
estudiants universitaris i a totes aquelles persones que tenen en el litoral el
seu centre d’interès preferent.
Amb un total de 17 alumnes i un grau de satisfacció molt alta per part dels
assistents, el curs es dugué a terme durant els dies 2, 3 i 4 de juliol de 2001 a
la Sala Polivalent del Centre Cultural La Gorga de Palamós. Els professors
van ser catedràtics i professors universitaris que estan vinculats i que
treballen en temes relacionats amb la conservació i la sostenibilitat de l’espai
litoral.
Detallem el programa tot seguit:
Dilluns 2 de juliol
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10.00 h .Presentació del curs
10.15 h . L’espai litoral vist per un geògraf físic.
Dr. Vicenç Rossello. Catedràtic de geografia física. Universitat de València
12.00 h .Pausa cafè
12.15 h .Els ecosistemes litoral i la seva problemàtica.
Dr. Joandomènec Ros. Catedràtic d’ecologia. Universitat de Barcelona
14.00 h .Dinar
16.00 h .El paisatge vegetal del litoral
Dr. Josep M. Panareda. Catedràtic de geografia física. Universitat de
Barcelona
18.00 h .Taula rodona: Perspectives de futur de l’espai litoral
Dimarts 3 de juliol
10.00 h .La transformació urbanística recent de l’espai litoral
Dr. Josep M. Vilanova. Arquitecte Departament d’Urbanisme de la UPC
12.00 h .Pausa cafè
12.15 h .Desenvolupament sostenible del litoral.
Rafael Madueño. Secretari general de MED Forum-Ecomediterrània i
president de la Comissió del Mediterrani –Comitè Espanyol de la UICN
14.00 h .Dinar
16.00 h .Usos i abusos del turisme litoral.
Dra. Rosa M. Fraguell. Doctora de geografia humana. Universitat de Girona
18.00 h .Taula rodona: Estratègies de futur per a l’espai litoral
Dimecres 4 de juliol
10.00 h .Sortida de camp a la platja i al paratge de Castell (Palamós)
Josep Vilanova. Biòleg. Tècnic de l’Àrea de Mediambient de l’Ajuntament de
Palamós.
Carolina Martí. Geògrafa. Universitat de Girona
Dr. Josep Pintó. Professor de geografia. Universitat de Girona
14.00 h .Dinar
16.00 h .Sortida de camp a la Vall d’Aro.
Dr. Josep Pintó. Professor de geografia. Universitat de Girona
Carolina Martí. Geògrafa. Universitat de Girona
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BALANÇ ECONÒMIC
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Seguint el conveni signat el 2000 per l’Ajuntament de Palamós i la Universitat
de Girona, per a garantir el funcionament de la Càtedra d’Estudis Marítims,
el règim d’aportacions el 2001 ha estat el que detallem.
Aportacions de l’Ajuntament de Palamós:
¾ Espai físic per a establir la seu de la Càtedra a les oficines del Museu de
la Pesca.
¾ Despeses telefòniques i de connexió d’internet
¾ Dotació 1.250.000.- PTA
¾ Contractació d’un tècnic a temps complert durant sis mesos
¾ Dotació d’un tècnic administratiu a temps parcial
¾ Import del 50% del cost total d’una beca d’investigació predoctoral
Aportacions de la Universitat de Girona:
¾ La quantitat de 850.000.-PTA en concepte de despeses de funcionament
i despeses protocolàries i de direcció
¾ Import del 50% del cost total d’una beca d’investigació predoctoral
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Data
Tema
Publicació
Autor
Títol
Data
Tema
Publicació
Autor
Títol

Data
Tema
Publicació
Autor
Títol

Data
Tema
Publicació
Autor
Títol

Data
Tema
Publicació
Autor
Títol

Data
Tema

18/05/01
Cursos d'estiu 2001
Diari de Girona
Salvador Cargol
La universitat a l'estiu de la UdG amplia els cursos i es descentralitza

18/05/01
Cursos d'estiu 2001
La Vanguardia
Dani Vilà
La UdG descentraliza los cursos de verano y amplía la oferta

03/07/01
Cursos d'estiu 2001
La Vanguardia
Redacció
Universidad de verano

13/07/01
Cursos d'estiu 2001
La Proa
Redacció
La UdG posa en marxa a Palamós la Universitat del Mar dedicada a la conservació
del paisatge litoral

13/06/01
VI Foro
El Punt
Xavier Castillón
Més de 50 investigadors inicien avui a Palamós un ampli debat sobre la pesca a
l'Estat espanyol

01/06/01
VI Foro
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Autor
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Publicació
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Autor
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Data
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Publicació
Autor
Títol

Data
Tema
Publicació
Autor
Títol

Data
Tema

Revista Industrias
Agenda
VI Foro Científico sobre la Pesca Española en el Mediterráneo

29/05/01
VI Foro
Marítímas
Redacció
VI Reunión del Foro Científico de la Pesca en el Mediterráneo en Palamós

13/06/01
VI Foro
Diari de Girona
Redacció
Palamós acollirà el sisè Fòrum de científics espanyols

15/06/01
VI Foro
La Proa
Redacció
Palamós acull la trobada anual del Foro de Científicos Españoles de la Pesca en el
Mediterráneo

01/04/01
Presentació de la Càtedra
Diari de Girona
Daniel Bonaventura
Ivette Barbaza diu que la Costa Brava no ha de dependre només del turisme

01/04/01
Presentació de la Càtedra
El Punt
Anna Puig
Inauguren la Càtedra d'Estudis Marítims de la UdG amb una lliçó magistral de la
geògrafa Yvette Barbaza

01/07/01
Presentació de la Càtedra
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Autor
Títol
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Publicació

Revista de Girona
Georgina Soler Pujol
Els estudis marítims

30/03/01
Presentació de la Càtedra
La Proa
Redacció
Aquest dissabte s'inaugura la Càtedra d'Estudis Marítims de Palamós

01/04/01
Presentació de la Càtedra
La Vanguardia
Redacció
Palamós. Vía libre a los estudios marítimos

21/03/01
Presentació de la Càtedra
Marítimas
Redacció
Inauguración de la Cátedra de Estudios Marítimos

28/02/01
Jornades Comercialització del Peix Fresc
El Punt
Joan Trillas
El futur de la comercialització del peix s'analitzarà a partir de divendres a Palamós

24/01/01
Jornades Comercialització del Peix Fresc
El Punt
Xavier Castillón
La Càtedra d'Estudis Marítims farà unes jornades sobre la comercilaització del peix

28/02/01
Jornades Comercialització del Peix Fresc
Diari de Girona
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Títol

Data
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Autor
Títol
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Tema
Publicació
Autor
Títol

Data
Tema
Publicació
Autor
Títol

Redacció
Els pescadors de Girona debatran el seu futur en unes jornades a Palamós

01/01/01
Jornades Comercialització del Peix Fresc
Revista Productos del Mar
Redacció
La comercialización del pescado fresco: alternativas de futuro

03/03/01
Jornades Comercialització del Peix Fresc
La Vanguardia
Carles Arbolli / Jordi
Los pescadores advierten que el futuro del sector depende de la dársena

03/03/01
Jornades Comercialització del Peix Fresc
El Punt
D.B. / J. T.
El conseller Grau reitera la necessitat de suspendre la importació de bestiar durant

15
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Data
Tema
Publicació
Autor
Títol

Data
Tema
Publicació
Autor
Títol

Data

01/02/01
Jornades Comercialització del Peix Fresc
Revista Mar
Redacció
Jornadas sobre la Comercialización del Pescado

01/03/01
Jornades Comercialització del Peix Fresc
Mercabarna
Redacció
El Mercat a les Jornades de Palamós

01/03/01
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Publicació
Autor
Títol

Data
Tema
Publicació
Autor
Títol

Data
Tema
Publicació
Autor
Títol

Jornades Comercialització del Peix Fresc
Revista Mar
Jesús M. Salamanca
Las cofradías ante el reto de la comercialización

01/05/01
Jornades Comercialització del Peix Fresc
Revista Europa Azul
Redacció
Excelente respuesta a las Jornadas de Palamós

22/01/02
Notícies
Marítimas
Redacció
Creación de la Cátedra de Estudios Marítimos en Palamós
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RECULL FOTOGRÀFIC
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Lona de les Jornades de la Comercialització del Peix Fresc situada a la
façana del Centre Cultural La Gorga, lloc on es realitzaren.

Acte d’inauguració de les Jornades de la Comercialització del Peix Fresc a
càrrec de l’alcalde de Palamós, Sr. Jordi Pallí i Esteva; del conseller
d’Agricultura Ramaderia i Pesca, Hble. Sr. Josep Grau, i del director de la
Càtedra d’Estudis Marítims, Dr. Joan Lluís Alegret i Tejero
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Detall del públic assistent a les Jornades de Comercialització del Peix Fresc.

Detall d’una sessió de treball del VI Reunión del Foro de Científicos
Españoles de la Pesca en el Mediterráneo.
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Lliçó inaugural de la Càtedra d’Estudis Marítims. D’esquerra a dreta:
Dr. Joan Nogué, degà de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona;
Dr. Joan Abellà, vicerector de recerca de la Universitat de Girona; Sr. Jordi
Pallí, alcalde de Palamós; Dr. Joan Lluís Alegret, director de la Càtedra
d’Estudis Marítims, i la Dra. Yvette Barbaza.
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