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1.1. Introducció

Amb l’ànim d’estendre i articular pel conjunt de les comarques catalanes
l’activitat universitària, la Universitat  de Girona i l’Ajuntament de Palamós van
crear el de juny de 2000,  la Càtedra d’Estudis Marítims (CEM) amb seu al
Museu de la Pesca, a Palamós.

La proposta de creació de la  càtedra va sorgir 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 científica 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.

Més enllà de la col·laboració i suport en el naixement d'aquest equipament
cultural, la UdG i l'Ajuntament de Palamós van unir esforços per crear i
desenvolupar un espai que donés sortida en l'àmbit gironí a tots aquells temes
relacionats amb la mar i fos alhora generador d'altres projectes que
atenguessin aquest mateix mandat.

1.2. La Càtedra d’Estudis Marítims

La Càtedra d’Estudis Marítims (CEM) neix com una instància universitària
reconeguda i impulsada des de l’Ajuntament de Palamós i la Universitat de
Girona. És una plataforma d’estudi de projecció exterior i de divulgació de
l’activitat marítima del litoral gironí, de la seva riquesa natural, patrimonial,
social, econòmica i cultural. 

La CEM actua com un seminari permanent de reflexió, d'investigació, de difusió
i de dinamització de tot tipus d’activitats al voltant dels temes o àmbits
relacionats amb el món marítim. 

La Càtedra d’Estudis Marítims treballa amb una vocació multidisciplinària
perquè hi conflueixen aquelles disciplines que tenen a veure directament o
indirecta amb temes marítims:

4. Biologia (botànica, ictiologia i genètica)
5. Ecologia marina
6. Ciències ambientals
7. Geologia 
8. Química 



5

9. Física
10. Dret marítim
11. Economia marítima
12. Geografia marítima i del litoral
13. Història marítima 
14. Sociologia marítima 
15. Antropologia marítima  
16. Història de l’art
17. Estudis de patrimoni

En aquest sentit, la Càtedra d'Estudis Marítims serveix de marc per a l’estudi, la
discussió i la difusió de temes d’actualitat en les línies de treball pròpies, a cura
d’especialistes de reconegut prestigi nacional i internacional. 

També ofereix activitats  de difusió i divulgació cultural, adreçades a un públic
més ampli i menys especialitzat  en forma de conferències, jornades, cursos,
seminaris, etc.

Igualment impulsa i canalitza projectes de recerca orientats  als diferents
àmbits  d’estudi de l’entitat,  vinculats al Museu de la Pesca i a diferents
departaments de la Universitat de Girona. 

Dóna suport  a estudiants de segon i tercer cicle que vulguin realitzar, en el
marc de la càtedra, crèdits pràctics, projectes de recerca o  tesis doctorals en
línia amb el seu currículum com a estudiants de la Universitat de Girona.

Publica tot tipus de material relacionat amb les activitats desenvolupades per la
mateixa entitat, prioritzant la difusió dels resultats de les línies de recerca,
d’estudi o de divulgació.

Antecedents

La creació de la Càtedra d’Estudis Marítims – Universitat de Girona i
Ajuntament de Palamós – és resultat de la voluntat de donar continuïtat a les
diferents activitats de col·laboració en temàtica marítima i pesquera a la costa
gironina que, d’ençà l’any 1993, duien a terme la Universitat de Girona (a través
del Grup d’Estudis Socials de la Pesca Marítima) i l’Ajuntament de Palamós (a
través del Museu de la Pesca i de l’Associació Cultural Amics del Cau de la
Costa Brava – Museu de la Pesca) i és fruit també del convenciment que és del
tot necessari tractar adequadament i potenciar aquells temes que giren en
l'àmbit de la mar.

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. 
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1994
En el mes de gener 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 científica amb la finalitat de regular el suport que, des de la
Universitat de Girona, es donaria a la creació del Museu de la Pesca i
institucionalitzar tot un seguit d’actuacions; concretament en matèria de
recerca, documentació, conservació i difusió del patrimoni marítim pesquer del
litoral de Girona.

La Universitat de Girona col·labora, a través del Grup d'Estudis Socials, en la
realització del guió de l’exposició “La pesca del corall a la Costa Brava”, que va
tenir un caràcter intinerant per diferents indrets de Catalunya.
El mateix any s’inicia el treball conjunt d’elaboració i disseny d’activitats
pedagògiques adreçades als escolars. Fruit d’aquest treball sorgeix el
programa pedagògic “Viu la mar”, del Museu de la Pesca.

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.
Presentació de l'avantprojecte museològic del Museu de la Pesca.

1999 
Conclusió del programa de recerca de l’IPEC.

2000 
Signatura del 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.

Grups de Recerca 

En línia amb el caràcter multidisciplinar i obert de la Càtedra, aquesta entra en
col·laboració amb:



7

18. Grup de Biologia Animal/ Ictiologia, Departament de Ciències Ambientals,
Facultat de Ciències. Universitat de Girona

19. Grup de Biologia Vegetal/ Algues Bentòniques Marines, Departament de
Ciències Ambientals. Facultat de Ciències. Universitat de Girona.

20. Grup d’Estudis Socials de la Pesca Marítima, Departament de Geografia,
Història i Història de l’art. Facultat de Lletres. Universitat de Girona

21. Laboratori d’Ictiologia Genètica, Departament de Biologia. Facultat de
Ciències. Universitat de Girona

Equip humà 

Joan Lluís Alegret Tejero
Director de la Càtedra d'Estudis Marítims
Doctor en antropologia.
Professor d’antropologia. Facultat de Lletres. Universitat de Girona

Miquel Martí Llambrich
Coordinador tècnic de la Càtedra d'Estudis Marítims
Llicenciat en història per la Universitat Autònoma de Barcelona. Màster en
Museologia i Gestió del Patrimoni Cultural per la Universitat de Barcelona.
Director del Museu de la Pesca i de la Fundació Promediterrània per a la
Conservació, Estudi i Difusió del Patrimoni Marítim.

Jaume Badias Mata
Tècnic responsable administratiu de la Càtedra d'Estudis Marítims des de l'1
de juliol de 2004.
Llicenciat en Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia per la Universitat de
Barcelona. Màster en Museologia i Gestió del Patrimoni Cultural per la
Universitat de Barcelona.

Alfons Garrido Escobar
Becari de Recerca de la Càtedra d'Estudis Marítims.
Llicenciat en Història per la Universitat de Girona

Lourdes Massó Daunis
Auxiliar administrativa de la Càtedra d'Estudis Marítims des de l'1 de juliol
fins  el 31 de desembre de 2004.
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2. Activitats organitzades per la Càtedra d'Estudis
Marítims 
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2.1 Beca de recerca

El 7 de gener de  es va incorporar a la Càtedra d’Estudis Marítims Alfons
Garrido i Escobar com a becari de recerca amb una beca d’investigació de la
Universitat de Girona d’un any, prorrogable fins a quatre.

En relació a les activitats desenvolupades pel Sr. Garrido en el seu programa
de formació per l’assoliment de la suficiència investigadora ha treballat els
següents aspectes:
- Ha començat els cursos de doctorat en Història de la Universitat de

Girona, itinerari Història Medieval, Moderna i Contemporània, 
- Ha iniciat i completat les primeres fases de la investigació en el marc del

seu projecte de memòria de recerca, centrat en l’associacionisme
pesquer i els conflictes socials en el litoral gironí en els segles XVIII-XIX,
co-dirigit pel Dr. Joaquim Ma. Puigvert i pel Dr. Joan Lluís Alegret.

Com a resultat dels treballs preparatoris per la futura participació del GESPM al
Projecte internacional de recerca History of Marine Animal Populations
http://www.hmapcoml.org/ el Sr. Garrido va presentar la comunicació
Documentary Sources for de History of fishing in Catalonia, en el HMAP-Med
Workshop celebrat els dies 20-22 de setembre a l’Institut de Ciències de Mar
de Barcelona (CSIC). 

La Càtedra d’Estudis Marítims també treballa en la línia de la creació d’un
Centre de Documentació sobre la pesca i el Mar DOCUmare que ja es troba en
un estat força avançat http://biblioteca.udg.es/fons_especials/pesca/index.asp.
El Sr. Garrido ha assumit la responsabilitat tècnica del manteniment del
projecte. En aquest sentit, la seva tasca durant aquest primer any de beca s’ha
centrat en els següents aspectes:
- Durant els mesos de març i abril ha elaborat i discutit amb vàries

instàncies un informe, amb la col·laboració del Serveis de Biblioteques
de la Universitat de Girona, amb una proposta de funcionament del futur
centre de documentació de la pesca i el mar, ubicat a les oficines de la
Càtedra d’Estudis Marítims i del Museu de la Pesca de Palamós.
Properament s’encarregarà la gestió tècnica per la posada en
funcionament del centre un cop s’incorpori la documentalista
seleccionada per l’Ajuntament de Palamós.

- És el responsable del manteniment tècnic de les bases de dades que el
GESPM té hostatjades a la web del servei de biblioteques de la UdG:
Pescabib  http://bibliobdd.udg.es/pescabib/  base de dades referencial
bibliogràfica sobre pesca des de la vessant de les Ciències Socials, i
Docuhist  http://bibliobdd.udg.es/pescabib/  una base de dades també
referencial de documents historiogràfics sobre pesca a Catalunya
disponibles als arxius regionals i estatals. Ambdós bases de dades es
van actualitzant sistemàticament amb les aportacions de la seva pròpia
recerca d’arxiu.

http://www.hmapcoml.org/
http://biblioteca.udg.es/fons_especials/pesca/index.asp
http://bibliobdd.udg.es/pescabib/
http://bibliobdd.udg.es/pescabib/
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- Des de febrer de 2004 el Sr. Garrido ve treballant també com a tècnic en
el projecte iniciat per la CEM, per a la geo-referenciació digital de
l’Inventari del Patrimoni Marítimo-pesquer de la Costa Brava
(IPMPCB).
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2.3. Presentació de la publicació de les ponències de les
Jornades Ports i ciutats a Catalunya. L’alternativa de les ciutats
portuàries petites i mitjanes

20 de març de 2004.

Les Jornades de Marina Tradicional PROMEDITERRÀNIA s’organitzaren per
primera vegada l’any 1998, de la mà de l’Estrop –Associació de la Costa Brava
per al patrimoni marítim-, amb una trobada dedicada a la navegació en vela
llatina. D’ençà de l’any 2000, aquesta activitat s’organitza en el si de la Càtedra
d’Estudis Marítims.

Durant el desembre de 2002, en el marc de la celebració del centenari del port
de Palamós, les III Jornades de Marina Tradicional PROMEDITERRÀNIA es
van dedicar a l’anàlisi de la relació entre els ports i les ciutats petites i mitjanes
que els acullen, entenent-la com una part més del fet marítim de la
Mediterrània. Obeint  als objectiu de l’Estrop –Associació de la Costa Brava per
al Patrimoni Marítim- i la Càtedra d’Estudis Marítims, que són vetllar pel
patrimoni marítim i esdevenir una plataforma d’estudi sobre aquesta realitat, les
jornades van analitzar aquesta relació port-ciutat, que és majoritària a la costa
catalana. La seguretat marítima, la legislació, l’urbanisme, l’impacte
mediambiental, el turisme, la pesca i les dimensions comercials i d’esbarjo, van
estar alguns dels temes de reflexió d’aquesta trobada i que es presenten en
aquesta publicació, incloent-hi també la perspectiva política de la gestió
portuària.

Pel que respecta a la presentació de la publicació de les ponències, aquesta
anà a càrrec de l’Hble. Sr. Joaquim Nadal i Farreras, conseller de Política
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Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, el qual va
expressar, des de la perspectiva del nou govern de la Generalitat, el paper
rellevant dels ports en la construcció de les ciutats, tot destacant la qualitat de
les diferents aportacions.

Hi participaren el rector de la Universitat de Girona, Sr. Joan Batlle, el president
de l’Estrop, Associació de la Costa Brava per al Patrimoni Marítim,  Sr. Joaquim
Pla, el director de la Càtedra d'Estudis Marítims, Sr. Joan Lluís Alegret i
l’alcaldessa de Palamós Sra. M. Teresa Ferrés.
Aquest llibre té una extensió de 105 pàgines amb gràfics i fotografies incloses i
recull les nou ponències presentades en les jornades i també un capítol de
presentació i un de conclusions. Es va fer un tiratge de 500 exemplars. El seu
preu de venda és de 10 euros.

Taula d’autoritats en el moment de la presentació del conseller.
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2.3. Presentació dels volums 8, 9, 10 i 11 de la col·lecció
Quaderns Blaus

Els quatre darrers  números es van presentar al Museu de la Pesca en el marc
de la diada de Sant Jordi. La presentació fou a càrrec de Pere Secorún, director
de Thalassa programa emès per Televisió de Catalunya sobre temes marítims.
Presidiren l’acte el vicerector de la Universitat de Girona Sr. Ramon Moreno, el
regidor de Patrimoni de l’Ajuntament de Palamós i l’alcadessa de la vila, l'Il·lma
Sra. M. Teresa Ferrés.

Taula d’autoritats en el moment de la presentació del vicerector de la UdG.

Aquests 4 nous volums apleguen quatre aspectes d'àmbits temàtics diferents
però lligats pel nexe marítimo-pesquer com són la genètica, la gastronomia,
l'antropologia de la pesca i la nàutica.
Els quatre nous títols són els següents:

• 08 La genètica en la identificació de productes pesquers, de Carles Pla.
• 09 Història i teoria del suquet, de Jaume Fàbrega
• 10 Estado actual de la antropología de la pesca en España, de José Pascual i

Juan L. Alegret
• 11 Lleugera idea dels principis teòrics de la propulsió a vela (veles de tall),

Joaquim Pla i Bartina.

Col·lecció Quaderns Blaus.

Les publicacions Quaderns Blaus Documents de Treball, editades per la
Càtedra d’Estudis Marítims i el Museu de la Pesca, neixen amb la voluntat
d’apropar al públic el màxim de temes relacionats amb el fet marítim i pesquer.
Es tracta d’una edició de format senzill on es publiquen articles i conferències. 

Els 8 primers números han estat dedicats a la publicació de les conferències
del programa PESCA I CIÈNCIA programat des de la Càtedra d’Estudis
Marítims pel  curs 2002. Aquest primer conjunt de publicacions tenen com  a fil
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conductor la investigació científica de les espècies d’interès pesquer del litoral
català i les arts de pesca que s’utilitzen. 

La presentació d'aquesta línia de publicacions que fan conjuntament el Museu i
la Càtedra va ser el 8 d'octubre de 2003
El preu de venda del QB és de 2,5 euros per unitat.

 Portada dels Quaderns Blaus 

Relació de títols publicats

• 01 La gamba, un recurs extraordinari, de Francesc Sardà.
• 02 Impacte de l’arrossegament sobre les comunitats de fons,  de Montserrat

Demestre
• 03 El lluç, de Jordi Lleonart
• 04 L’anxova, d’Isabel Palomera i Sergi Tudela
• 05 Biologia, conservació i pesca de l’escamarlà a la Mediterrània, de Francesc

Sardà
• 06 La diversitat de formes de la reproducció dels peixos, de Margarita Casadevall i

Marta Muñoz
• 07 La selectivitat dels arts d’arrossegament,  de Sandra Mallol
• 08 La genètica en la identificació de productes pesquers, de Carles Pla.
• 09 Història i teoria del suquet, de Jaume Fàbrega
• 10 Estado actual de la antropología de la pesca en España, de José Pascual i

Juan L. Alegret
• 11 Lleugera idea dels principis teòrics de la propulsió a vela (veles de tall),

Joaquim Pla i Bartina.



15

2.4. Nous Quaderns Blaus pendents de publicació pel 2005

Durant el darrer trimestre del 2004 es va cercar, compilar i preparar l’edició de
nous Quaderns Blaus de cara a la seva publicació a inicis del 2005. El resultat
d’aquest treball es veurà reflectit en els propers Quaderns Blaus, els quals
incideixen especialment en temes fins ara poc tractats en els anteriors
Quaderns Blaus com són les normatives actuals sobre pesca, la història dels
diferents arts pesquers, el paper de les confraries i el seu estudi. Aquesta nova
edició de Quaderns Blaus i les que han de venir són un exemple de que la
Càtedra d’Estudis Marítims treballa amb una vocació multidisciplinària perquè
hi conflueixen aquelles disciplines que tenen a veure directa o indirectament
amb temes marítims.
En aquest sentit, els títols nous de Quaderns Blaus que s'han preparat durant
el 2004 són els següents:

QB 12 
M. ROMBERG -  F. SARDÀ
El sector pesquero y sus normativas
20 p.
QB 13 
DAVID FLORIDO DEL CORRAL
Evolución histórica y cultural de las almadrabas en el litoral atlántico meridional (siglos XVI-XX)
60p 
QB 14 
JOAN L. ALEGRET - ALFONS GARRIDO ESCOBAR
 Estudi de les fonts documentals en la recerca sobre història de la pesca a Catalunya
19 p.
QB 15 
RAMON FRANQUESA  Las Cofradías en España. Papel económico y cambios estructurales
16 p.
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2.5. Curs d'estiu 

Organització i difusió del curs d’estiu de la UdG Enginyeria avançada de bucs
pesquers i d’artefactes per als cultius marins que s’havia de celebrar del 12
al 16 de juliol a Palamós. Finalment no es va poder realitzar perquè el nombre
d’inscrits era inferior al mínim estipulat per la UdG.

Aquest curs anava dirigit als professionals i estudiants de les diferents
especialitats (mariners mercants, enginyers navals, biòlegs marins, llicenciats
en Ciències del Mar, etc..) relacionats amb els recursos marins renovables
(pesca i marcultura)

Els objectius del curs eren els següents:

• Apropar als alumnes als desenvolupaments tecnològics més actuals i a la
seva aplicació al projecte de bucs pesquers i al dels artefactes per als
cultius marins.

• Analitzar i revisar els criteris del projecte, tant d'embarcacions com
d'instal·lacions i la seva influència des del punt de vista de la sostenibilitat
dels recursos marins i de la pesca responsable.

• Proporcionar als participants informació actualitzada sobre els temes
impartits.

• Transmetre als alumnes l'experiència i la pràctica del quadre de professors
del curs.
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2.6.Lliçó inaugural del curs 2004-2005 de la Càtedra d'Estudis
Marítims

29 d'octubre de 2004

Aquesta lliçó anà a càrrec del degà de la Facultat de Nàutica (UPC), l'l·lm Sr.
Alexandre Monferrer de la Peña, i portà per títol Les noves tecnologies
aplicades a la seguretat de les radiocomunicacions en l'àmbit marítim.

Aquesta lliçó inaugural comptà amb la presència de l'Il·lma Sra. M. Teresa
Ferrés i Àvila, alcaldessa de Palamós, l'Excm. i Mgfc. Dr. Joan Batlle i
Grabulosa, rector de la Universitat de Girona i el regidor de Patrimoni,  Josep
Espadalé. La intervenció del degà la Facultat de Nàutica (UPC), l'l·lm Sr.
Alexandre Monferrer de la Peña fou presentada pel director de la Càtedra
d’Estudis Marítims, Joan Lluís Alegret

Es va celebrar al Museu de la Pesca i hi van assistir 60 persones.

Per a la difusió d'aquest acte es van editar 800 tarjetons i es difongué per
premsa, ràdio i correu electrònic.
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2.7. IV Jornades de Marina Tradicional PROMEDITERRÀNIA
2004: El turisme i el mar. El patrimoni marítim i els nous
turismes

2 i 3 de desembre de 2004

Amb la voluntat d'estudiar i difondre el nostre patrimoni marítim, la Càtedra
d'Estudis Marítims - Universitat de Girona  i Ajuntament de Palamós - i l'Estrop -
Associació de la Costa Brava per al Patrimoni Marítim - van organitzar
Promediterrània 2004. El tema d'enguany va ser EL TURISME I EL MAR. EL
PATRIMONI MARÍTIM I ELS NOUS TURISMES.

Plantejament i objectius de les jornades

A finals de la dècada de 1950 els municipis de la Costa Brava s'iniciaven en un
nou sector econòmic basat en el turisme. Aquell turisme incipient va créixer, es
consolidà, madurà i ara, gairebé cinc dècades després, sembla estar a les
portes de l'obsolescència. Després de diverses temporades turístiques molt
menys productives del que s'esperava, tots els agents implicats estan d'acord
en la necessitat de reemplaçar el model turístic. El perfil del turista ha
evolucionat, així com les seves exigències. Al mateix temps, les seves
destinacions turístiques, els nostres entorns, també s'han transformat.

Què cerca el turista d'inicis del segle XXI? I què tenen els municipis de la Costa
Brava que puguin oferir per a delectar-lo? Cal cercar l'essència de cada poble:
posar en vàlua el patrimoni històric, cultural i natural del qual gaudim per a
ressaltar les singularitats de cada contrada, i concretament, en el cas de la
Costa Brava, el patrimoni marítim. Un patrimoni que massa sovint hem ignorat,
obviat i el qual ara pot ser el darrer recurs a què agafar-nos.

En aquest sentit es van organitzar  les jornades a partir de 9 ponències de 40
minuts sobre temes generals i 14 comunicacions de 20 minuts en les quals es
van analitzar casos concrets d'actuacions en patrimoni marítim. 

Cal destacar el gran èxit de participació i assistència, ja que a les jornades s’hi
van inscriure 96 persones i van disposar de notable ressò en els mitjans de
comunicació. 

Aquesta activitat va ser reconeguda amb 1 crèdit de lliure elecció per la
Facultat de Lletres de la Universitat de Girona.

Les IV Jornades de Marina Tradicional PROMEDITERRÀNIA 2004 van estar
organitzades per la Càtedra d'Estudis Marítims (Universitat de Girona i
Ajuntament de Palamós) i per l'Estrop (Associació de la Costa Brava per al
Patrimoni Marítim). Van comptar amb la col·laboració del Museu de la Pesca i
de la Confraria de Pescadors de Palamós i amb el patrocini de la Diputació de
Girona, de Ports de la Generalitat, del Centre de Promoció de la Cultura
Popular i Tradicional Catalana del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya i de La Caixa.
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Programa de les jornades

1a Jornada. Dijous 2 de desembre
09.00 Recepció i lliurament de material
09.30 Inauguració de les Jornades a càrrec de l'Il·lm. Sr. Carles Páramo i Ponsetí,
president de la Diputació de Girona; de l’l·lma. Sra. M. Teresa Ferrés i Àvila,
alcaldessa de Palamós;  del Sr. Josep Espadalé i Reballí, regidor de l’Àrea de Medi
Ambient, Sostenibilitat i Patrimoni Cultural i Natural, i Joaquim Pla i Bartina,
president de L’Estrop, Associació de la Costa Brava per al Patrimoni Marítim
10.00 La dimensió econòmica del patrimoni 
Antoni Laporte
Economista i director d’ARTImetria
10.40 Tendències dels nous turismes
Josep Antoni Donaire
Escola Universitària de Turisme (UdG)
11.20 Pausa, cafè
11.40 El Museu de l’Anxova i de la Sal de l’Escala
Lourdes Boix
Directora del Museu de l’Anxova i de la Sal
12.00 El Port de Palamós: un diàleg obert entre el turisme i el patrimoni marítim
Glòria Ñaco 
Tècnica del Museu de la Pesca
12.20 Menorca, paradigma del nou turisme 
Joanna Barceló
Presidenta del Consell Insular de Menorca
13.00 La natura com a recurs turístic
Josep Capellà
Fundació Territori i Paisatge 
13.40 Preguntes i final de la jornada matinal

15.40 Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà
Anna Colomer
Responsable de l’ús públic del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà
16.00 L’Àrea protegida de les Illes Medes: la gestió d’un espai marí de protecció
especial 
Nuri Muñoz
Responsable de l’Àrea protegida de les Illes Medes 
16.20 Gestió d’espais naturals ens àrees turístiques: el cas de les Basses d’en Coll,
Pals
Carles Barriocanal 
Responsable de les Basses d’en Coll 
16.40 Del patrimonio al turismo: un mar de oportunidades
Eduardo Martínez 
Acquavisión/ Galícia
17.20 Roses: antropologia, patrimoni i turisme cultural
Joan Joanola
Fundació Roses Història i Natura
17.40 Actuacions per a la desestacionalització del turisme 
Marta Rotllán 
Consultora turística IDEES assessorament turístic 
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18.00 L’Estació Nàutica de la Badia de Palamós i Calonge – Sant Antoni, present i
futur.
Carles Sàbat
Gerent de l’Estació Nàutica de la Badia de Palamós i Calonge - Sant Antoni
18.20 Preguntes i final de la jornada 

2a Jornada. Divendres 3 de desembre
09.00 El llegat històric com a recurs turístic 
Gabriel Alcalde i Josep Burch 
Institut del Patrimoni Cultural (UdG)
09.40 La percepció del patrimoni per part del turista 
Núria Galí
Escola Universitària de Turisme (UdG)
10.20 Llegendes de Girona i visites teatralitzades
Carme Irla
Tècnica Museu d’Història de la Ciutat de Girona
10.40 Can Quintana, Centre Cultural de la Mediterrània. Una eina de
desenvolupament a Torroella de Montgrí
Antoni Roviras
Director de Can Quintana. Centre Cultural de la Mediterrània
11.00 El projecte del far de Tossa de Mar 
Cesc Garsot i Rosa Carretero 
Cromàtica Companyia de Comunicació
11.20 Pausa, cafè 

11.40 La reconversió de les infraestructures turístiques
Martí Sabrià
Gerent Grup Costa Brava Centre 
12.20 El paisatge litoral: un vessant del patrimoni marítim
Olga López
Conservadora del Museu Marítim de Barcelona
12.40 El Rafael: un model de gestió patrimonial 
Raül Mata i Joan Santolària 
Tela Marinera
13.00 El Salvament Marítim de Sant Feliu de Guíxols 
Sílvia Alemany 
Directora del  Museu d’Història de la Ciutat, Sant Feliu de Guíxols
13.20 Els itineraris del patrimoni marítim
Samuel Vielleville
Conseil Général des Pyrénées-Orientales 
13.50 Cloenda de les jornades a càrrec de Joan Lluís Alegret, director de la Càtedra d'Estudis
Marítims

Difusió de les jornades

Per a la difusió d'aquest acte es va editar:

- 1 plafó de sala de 70,5 x 100cm
- 2.000 tríptics de 29,7 x 21 cm
- 300 cartells de 30 x 60 cm
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- 200 adhesius per a la carpeta de documentació que es va lliurar als
assistents.

Cara promocional del tríptic

Aquestes jornades es van celebrar a la Casa del Mar de Palamós i s'hi van
inscriure un total de 96 persones a les quals es va lliurar una carpeta amb la
programació de les jornades, informació sobre la Càtedra d'Estudis Marítims i
del Museu de la Pesca, informació sobre l'oferta restauradora de Palamós i una
entrada gratuïta al Museu de la Pesca.

Actualment s'està treballant en la confecció de les actes de cara a presentar-les
el proper mes de setembre.
La inscripció d'aquestes jornades era de 15 euros, essent gratuïta per a
professors/es, alumnes i membres del PAS de la UdG, membres de l'Estrop i
membres de l'Associació Cultural Amics del Cau de la Costa Brava-Museu de
la Pesca.
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Imatges de les jornades

 Taula presidencial en el moment de la inauguració                       Intervenció de la Sra. Joanna Barceló, presidenta 
  de les jornades amb el Dr. Joan Lluís Alegret          del Consell Insular de Menorca.          
 (director de la Càtedra); la Il·lma Sra. M. Teresa Ferrés,
 Alcaldessa de Palamós; Sr. Carles Pàramo, president
 de la Diputació de Girona; i Joaquim Pla, president de
 l'Estrop.

  Josep Antoni Donaire parlant de les                                                           Josep Capellà presentant la ponència sobre
 Tendències dels Nous Turismes.                                                                 Patrimoni Natural  
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  Intervenció del sr. Martí Sabrià                                                               Intervenció del sr. Antoni Laporte 

Ponència del sr. Eduardo Martínez, d'Acquariumgalícia S.L.                El Patrimoni Històric com a recurs turístic  segons         

                                                                         Josep Burch i Gabriel Alcalde (UdG)

Núria Galí, de l'Escola Universitària de Turisme de                         Samuel Villevieille aportant l'experiència en patrimoni 

la UdG           marítim de la Catalunya Nord.
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2.8. Documentació del fons bibliogràfic especialitzat en tema
marítim i pesquer.

Durant el 2004 ha augmentat el volum del Centre de Documentació Marítim i
Pesquer amb l’adquisició de 150 noves publicacions. Actualment, a banda de la
informació que s’ofereix de manera presencial o a través del telèfon i el correu
electrònic, es pot consultar mitjançant internet el fons bibliogràfic. 

Amb la col·laboració de la Biblioteca de la UdG es va realitzar la catalogació i la
inclusió de les referències del fons bibliogràfic del DOCUmare al Catàleg de la
Biblioteca de la UdG http://biblioteca.udg.es/cataleg/cataleg.html i per extensió
al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya, anomenat CCUC
http://www.cbuc.es/ccuc/, així com al catàleg de la Red de Bibliotecas
Universitarias Españolas, REBIUN http://rebiun.crue.org/cgi-
bin/rebiun/X5532/ID431912414/G0, consultables tots a través de la xarxa.

Per a realitzar la consulta del fons del Centre de Documentació a través del
Catàleg de la Biblioteca de la Universitat de Girona cal que la cerca la limiteu
per localització a 'Palamós-CEM'.
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2.9. Coordinació en el programa de recerca de l’Inventari del
Patrimoni Etnològic de Catalunya - Anàlisi  sobre Mestres
d’aixa i calafats a la Costa Brava. Anàlisi d’uns oficis
tradicionals.

L’any 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.

Naixent com a continuació d’aquest projecte, l’any 2003 s’inicia el programa de
recerca – anàlisi de l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya Mestres
d’aixa i calafats. Anàlisi d’uns oficis tradicionals. 
Aquest programa de recerca depèn del Centre de Promoció de la  Cultura
Popular i Tradicional Catalana (Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya) i està coordinat pel director de la Càtedra d’Estudis Marítims i pel
director del Museu de la Pesca.

Aquests programes de recerca sobre el patrimoni etnològic afronten de forma
aprofundida i exhaustiva un objecte d'estudi concret en un marc geogràfic
delimitat dins del territori de Catalunya.

Els programes de recerca anàlisi s'han de desenvolupar en un termini de 3
anys, inclòs el de l'adjudicació.
Els treballs han d'incloure el treball de camp, el recull sistemàtic de dades i la
documentació i catalogació d'aquestes dades segons els criteris definits per
l'Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya.
Els programes de recerca anàlisi han de finalitzar en una monografia destinada
a l'anàlisi i la interpretació científica i pormenoritzada de les dades recollides.

En aquest cas concret, el programa vol generar coneixement sobre una
temàtica no treballada amb anterioritat a la Costa Brava: l’anàlisi de dos oficis
tradicionals com són el mestre d’aixa i el calafat, des d’una perspectiva
etnològica, amb la voluntat d’aplicar-ne els resultats com a element de qualitat
per al desenvolupament cultural i social d’aquesta àrea geogràfica.

La primera fase va finalitzar el 15 de desembre de 2003 i es basava en la
recollida i anàlisi de les dades estructurada en tres apartats:

1) Recollida de bibliografia referent a l'ofici de mestres d'aixa i de
calafats

2) Identificar drassanes actives en el treball en fusta.
3) Mapa de distribució de les drassanes actives
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La segona fase es va desenvolupar durant tot l’any 2004 i el resultat d’aquest
treball es va entregar el 9 de desembre  de 2004 i es va centrar en el  treball de
camp i en cinc apartats:

1) Realització d’entrevistes en profunditat.
2) Buidat de publicacions locals referents a la construcció naval en

fusta.
3) Recopilació d’un vocabulari específic sobre el tema amb la seves

variants locals.
4) Elaboració de fitxes d’inventaris d’eines i equips.
5) Elaboració d’un cens de treballadors en fusta en actiu i un de

treballadors jubilats.

La tercera fase s'haurà de presentar el 30 de novembre de 2005 i el temps el
destina a l’anàlisi i tractament de les dades i la redacció de la monografia sobre
la temàtica investigada.
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2.10 Plana web de la Càtedra d’Estudis Marítims

Un dels objectius de la Càtedra d’Estudis Marítims és ser la plataforma de
difusió d’activitats i accions de disciplines científiques diferents però que
convergeixen en la temàtica: la mar.

Des de la direcció de la Càtedra d’Estudis Marítims sempre s’han prioritzat les
noves tecnologies com un vehicle eficaç per aconseguir els objectius de
comunicació. Per aquesta raó enguany s’ha fet una acció de millora de la plana
web on es presenta la filosofia d’actuació de la Càtedra i les activitats que
desenvolupa.

Els continguts de la web es poden consultar a: http://biblioteca.udg.es/cem

http://biblioteca.udg.es/cem
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2.11. Representació de la Càtedra d'Estudis Marítims

Assistència del Dr. Joan Lluís Alegret com a representant del la Càtedra
d'Estudis Marítims a activitats de caràcter científic o acadèmic:

Reunions amb l'equip directiu de GIROPESCA, Associació per la millora de la
comercialització de la pesca a Girona

- L'Escala, 8 de gener 2004
- Barcelona,19 gener 2004. Participació en el IX Foro Científico de la Pesca

Española en el Mediterráneo en representació de la Càtedra d'Estudis
Marítims

- Saragossa, 2-3 de febrer 2004.  Participació en representació de la Càtedra
d'Estudis Marítims a la reunió de treball del Comité Científic per la
organització del Màster Internaciónal sobre Gestió Pesquera organitzat per
UB-CIHEAM

- Palamós, 19 febrer 
- Sant Feliu de Guíxols, 9 març 2004
- Palamós, 23 abril 2004
- Barcelona - ESADE, 20-21 abril 2004
- Llançà, 27 abril 2004
- Girona, seu del CASC, 11 juny. Conferència "Pescadors i mariners avui"

impartida en el marc de les jornades d'Introducció a la Marina Tradicional 
- Barcelona, 13 juny 2004. Participació en les activitats del Foro Marítim de la

Mediterrània en el marc del Fòrum de les Cultures 2004
Comité organitzador. Reunió de treball.

- Barcelona, 14-15 Juny 2004. Assistència a les jornades del Foro
- Palamós, 9 de juliol 2004 
- Palamós, 17 setembre 2004
- Blanes, 24 setembre 2004
- Palamós, 2 octubre 2004
- Sant Feliu de Guíxols, 16 octubre 2004
- Palamós, 20 octubre 2004. Roda premsa presentació Giropesca
- Palamós, 21 octubre 2004
- Llançà, 13 novembre 2004
- Palamós, 15 novembre 2004. Participació en la comissió de selecció del

tècnic documentalista pel Centre Documentació del mar i la pesca.
- Blanes, 16 novembre 2004.

Representació institucional de la Càtedra:

- Palamós, 17 juny 2004. Recepció en el vaixell escola de l’Armada
espanyolalJuan Sebastian el Cano al Port de Palamós.

- Palamós, 18 juliol 2004. Actes de celebració de la festivitat de la Verge del
Carme

- Palamós, 29 de juny 2004. Presentació del llibre Història de la Confraria de
Palamós encarregat a la Càtedra

- Palamós, 29 octubre 2004. Inauguració del Curs Acadèmic de la Càtedra. 
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- Palamós, 3 novembre 2004. Jornada acadèmica sobre el sector pesquer a
Catalunya organitzada per la Càtedra d'Estudis Marítims amb el
Departament d'Antropologia Social de la Universitat Autónoma de
Barcelona. 

- Bruselles, 8-9 de novembre 2004. Assisténcia per invitació a la Conferencia
Europea sobre El futur de la pesca i els ecosistemes marins.

- Palamós, 2-3 desembre 2004. IV Jornades de Marina Tradicional
PROMEDITERRÀNIA 2004 El turisme i el mar. El patrimoni marítim i els
nous turismes coorganitzades per la Càtedra d'Estudis Marítims. Moderador
i conclusions de les jornades.
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3. Col·laboració en activitats 
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3.1.  7è Cicle d'Introducció a la Marina Tradicional

Organització, conjuntament amb el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de
Catalunya, L'Estrop (Associació de la Costa Brava per al Patrimoni Marítim),
l'Institut del Patrimoni Cultural (UdG), del 7è Cicle d'Introducció a la Marina
Tradicional, enguany amb el tema Viure i morir en un vaixell.
Aquest cicle de conferències es va celebrar durant quatre divendres de
primavera  a les Instal·lacions del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de
Catalunya, a Girona.

El programa de les conferències va ser el següent:

Divendres 21 de maig
La vida a bord en època clàssica
XAVIER NIETO
Director del Museu d'Arqueologia de Catalunya-CASC

Divendres 28 de maig
Anant per la Mediterrània a l'edat mitjana
MÀRIUS ZUCCHITELLO
Historiador

Divendres 4 de juny
La vida quotidiana de la gent de mar a l'època moderna
OLGA LÓPEZ
Conservadora del Museu Marítim de Barcelona. Cap del Centre de Documentació Marítima

Divendres 11 de juny
Pescadors i mariners avui
JOAN LLUÍS ALEGRET
Càtedra d'Estudis Marítims (UdG - Ajuntament de Palamós)
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3.2. Estudi sobre la Història de la Confraria de Pescadors de
Palamós editat per la Confraria de Pescadors de Palamós.

El director de la Càtedra d’Estudis Marítims, Joan Lluís Alegret, i el becari de
recerca de la mateixa, Alfons Garrido, com a membres que són del Grup
d'Estudis Socials de la Pesca Marítima de la Universitat de Girona, van rebre
l’encàrrec d’executar un estudi sobre la història de la Confraria de Pescadors
de Palamós. 

Aquest estudi ha estat editat per la Confraria de Pescadors i presentat en el
marc de les festes de Sant Pere de 2004 amb la presència del Director General
de Pesca i Afers Marítims Sr. Martí Sans i l’alcaldessa de Palamós Sra. M.
Teresa Ferrés.

Portada del llibre
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4. Relació de col·laboradors
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COL·LABORADORS CEM

• Direcció General de Pesca i Afers Marítims
• Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
• Diputació de Girona
• Confraria de Pescadors de Palamós
• Associació per a la millora de la comercialització de la pesca a Girona

(GIROPESCA)
• Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors
• Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya
• Ports de la Generalitat
• Universitat Autònoma de Barcelona
• Universitat de Barcelona
• Universitat Politècnica de Catalunya
• Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya (CASC)
• Col·legi Oficial de Veterinaris de Girona
• L'ESTROP (Associació de la Costa Brava per al Patrimoni Marítim)
• Servei de Publicacions de l'UdG
• Servei de Biblioteques de la UdG
• Ports de la Generalitat
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5. Publicacions
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Durant l'any 2004 s'ha continuïtat amb la línia de publicacions encetada l'any
2003 amb els Quaderns Blaus. En aquest sentit s'han publicat tres nous títols i
a la vegada s'han reeditat els Quaderns Blaus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 i 10.
Els tiratges inicials són sempre de 100 exemplars exceptuant el núm. 10, del
qual es va fer, excepcionalment, un tiratge de 150 exemplars.

D'altra banda, les reedicions es fan de 50 exemplars.

Títol publicació Tiratge inicial
(2004)

Reedicions (2004) Total

Ports i ciutats a Catalunya 500 u. 500 u.
QB 002 La gamba, un recurs extraordinari 50 u.  50 u.
QB 003 El lluç 50 u.  50 u.
QB 004 L'anxova 50 u.  50 u.
QB 005 Biologia, conservació i pesca de
l'escamarlà…

50 u.  50 u.

QB 006 La diversitat de formes de la
reproducció…

50 u.  50 u.

QB 007 La selectivitat de les arts
d'arrossegament

50 u.  50 u.

QB 009 Història i teoria del suquet 100 u. 50 u. 150 u.
QB 010 Estado actual de la antropologia de la
pesca

150 u. 150 u.

QB 011 Lleugera idea dels principis teòrics…. 100 u. 50 u. 150 u.
TOTAL 850 u. 450 u. 1250

u.
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Liquidació del pressupost 2004
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Càtedra d'Estudis Marítims (UdG - Ajuntament de
Palamós)

Ingressos 2004

Ingressos

Aportació UdG en concepte de despeses de funcionament
(segons conveni UdG - Aj.de Palamós, any 2000) 

4.516,01

Aportació UdG del 50% del cost total de la beca predoctoral 4.698,00
Aportació Aj. de Palamós del 50% del cost total de la beca
predoctoral

4.698,00

Aportació Ajuntament de Palamós pel funcionament de la
Càtedra 

17.833,82

Inscripcions a jornades i venda de publicacions 759,00
Subvencions 10.000,00

TOTAL 42.504,83

Càtedra d'Estudis Marítims (UdG - Ajuntament de Palamós)

Despeses 2004

   Euro %

18.928,96

Personal eventual
Tècnic gestió cultural (40h) de l'1/7 al 15/12 9.231,74
Auxuliar administratiu (40h) de l'1/7 al 31/13 6.087,79
Administrativa (40h) de l'1/1 al 31/3 3.609,43

Material, subministraments i altres 14.179,87
Activitats d'Acció Cultural  6.065,23
Adquisicions Centre de Documentació 1.150,00
Publicacions 811,80
Representació i protocol 2.478,02
Material d'oficina 1.209,02
Telèfons i comunicacions 600,00
Difusió i publicitat 1.865,80

Dotació d'una beca
9.396,00

Beca predoctoral Càtedra 9.396,00
TOTAL 42.504,83 42.504,83
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• APORTACIÓ TOTAL DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA:      9.214,01 €
• APORTACIÓ TOTAL DE L'AJUNTAMENT DE PALAMÓS:   22.531,82 €

Càtedra d'Estudis Marítims. 
Ingressos 2004

Aportació 
UdG
22%

Aportació 
Ajuntament 
de Palamós

52%

Inscripcions i 
vendes de 

publicacions
2%

Subvencions
24% Aportació UdG

Aportació Ajuntament
de Palamós

Inscripcions i vendes de
publicacions

Subvencions
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7. Pla d'actuacions  i pressupost pel 2005
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PLA D'ACTUACIONS PEL 2005

Objectius pel 2005

- Fer que la presència de la Càtedra a Palamós sigui més valorada i visible a
nivell local i n’esdevingui un valor afegit per a la població, que la senti seva.
En aquest sentit seria important estar més present a nivell públic mitjançant
activitats puntuals com conferències sobre temes concrets sense que no
formin part, necessàriament, de cap cicle o jornades, les quals comporten
procediments feixucs. Si en la inauguració del curs CEM 2004-2005 amb la
conferència Les noves tecnologies aplicades a la seguretat de les
radiocomunicacions en l'àmbit marítim hi van assistir 50 persones i va
provocar preguntes dels assistents, sembla qui hi ha interès per part de la
població per aquests tipus d'actes puntuals.

- Potenciar un marc d'estudi i discussió en un àmbit especialitzat: portar a
terme les  II Jornades sobre Comercialització del Peix Fresc i millorar els
esforços de cara a realitzar existosament els Cursos d'Estiu dins el marc de
la UdG.

- Potenciar activitats de difusió i divulgació científico-cultural per a un públic
més ampli i menys especialitzat: conferències puntuals, video-forum, secció
dins La Proa, Radio Palamós, Televisió de Palamós…

- Projectar la Càtedra fóra de l'àmbit de Palamós i esdevenir una eina més
pel territori (litoral gironí en la seva extensió, ja que n’esdevé la seva àrea
d’acció). 

- Amortitzar el DVD El peix que es mossega la cua. Dissenyar caràtula, fer
nou tiratge només de DVD i difondre-ho i presentar-ho a d'altres poblacions
de la Costa Brava, principalment a les poblacions amb confraries de
pescadors.

- Millorar la difusió i distribució de les publicacions de la Càtedra (QB, actes
ProMed.) aprofitant la nova edició de Quaderns Blaus. Revisar i actualitzar
els centres o institucions als quals s'hi envia i si hi ha relació d'intercanvi de
publicacions. Coordinació amb el servei de publicacions de la UdG. 
D'altra banda, definir periodicitat estable per a la presentació/publicació de
Quaderns Blaus.

- Estrenyer vincles i potenciar col·laboracions amb institucions que tenen
alguns camps d'actuació coincidents i que operen en altres àrees del litoral
català (el Museu i l'Arxiu del Port de Tarragona; Centre d'Estudis del Mar de
Sitges; el Consorci El Far; Escola del Mar de Badalona, entre d'altres)

- Si es considera convenient, participar i/o patrocinar actes de promoció de
GIROPESCA ja que permetran que la Càtedra mantingui i consolidi el seu
paper de conseller/assessor dins el sector pesquer gironí com a acció
visible de la Càtedra en l’àmbit professional en el qual es vincula.
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Divendres 18 de març

Presentació de 4 nous Quaderns Blaus. 

Autoritat política (alcaldessa, Martí Sans) + autoritat acadèmica (rector UdG)
+ conferenciant vinculat al món pesquer (podrien ser els mateixos Francesc
Sardà o Ramon Franquesa)

QB 12 
M. ROMBERG -  F. SARDÀ
El sector pesquero y sus normativas
18 p.
ISBN 84-933396-5-2
0,39 x 100 unitats: 39 eur (sense iva)
QB 13 
DAVID FLORIDO DEL CORRAL
Evolución histórica y cultural de las almadrabas en el litoral atlántico meridional (siglos XVI-XX)
58p + il·lustracions intercalades
ISBN 84-933396-6-0
1,35 x 100 unitats: 135 eur (sense iva)
QB 14 
JOAN L. ALEGRET - ALFONS GARRIDO 
Estudi de les fonts documentals en la recerca sobre història de la pesca a Catalunya
30 p.
ISBN 84-933396-7-9
0,45 x 100 unitats: 45 eur (sense iva)
QB 15 
RAMON FRANQUESA  Las Corfadias en España. Papel económico y cambios estructurales
26 p.
ISBN 84-933396-8-7
0,39 x 100 unitats: 39 eur (sense iva)

15 i 16 d’Abril  

- 2ones Jornades sobre la Comercialització del peix fresc. 22 i 23 d’abril
(divendres i dissabte). Esbós de programa ja dissenyat amb Cristina
Reixach i Francesc Subirats. 
Preparant informe per ajut de la UdG. Paral·lelament dossier de patrocini de
cara a captar altres finançaments.

Maig  

- Conferència sobre el projecte del Port de Palamós. 
Coordinar-ho amb l’àrea de Difusió i amb l’arquitecte municipal Jaume
Vinyoles. Decidir data.

- 8è Cicle d'Introducció a la Marina Tradicional
Organització, conjuntament amb el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de
Catalunya, L'Estrop (Associació de la Costa Brava per al Patrimoni Marítim),
l'Institut del Patrimoni Cultural (UdG), del 8è Cicle d'Introducció a la Marina
Tradicional, enguany amb el tema per decidir.
Aquest cicle de conferències es celebren, tradicionalment, durant quatre
divendres de primavera a les Instal·lacions del Centre d'Arqueologia
Subaquàtica de Catalunya, a Girona.
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El programa de les conferències s'ha de confeccionar i consensuar amb els
co-organitzadors.

17 de Juny
- Presentació de nous Quaderns Blaus. Pensar en algú per a que ho faci.

QB confirmat: Rosa Playà La pesca en època ibèrica

Juliol

Curs d'estiu de la UdG. 

- El mar en l'antiguitat :comerç, navegació, pesca, etc.. (Nieto, Playà,
Burch, Nolla, Juan-Munts, ...)

- II Curs La transformació del paisatge litoral: estat actual i propostes
de futur (contacte: Carolina Martí)

- Ictio (Contacte: Núria Juan i Ricard Marlasca)

Setembre

Presentació de les actes de Promed 2004: en format paper o en format cd.
Autoritat política + conferenciant vinculat amb el tema (Joan Cal: economista
que ha impulsat els Debats Costa Brava. Ell es va oferir a col·laborar amb la
Càtedra)

7 d'octubre

Lliçó inaugural curs 2005-2006 de la Càtedra d'Estudis Marítims.

3-11 de novembre 

Setmana de la Ciència.  Dins d’aquest marc, conferència sobre pesca i
ciència, tema sostenibilitat, 

Probable: Enrique McPherson Mayol Els peixos del Mediterrani: una fauna
amenaçada?  Doctor en Biologia. Professor d'investigació del Centre d'Estudis
Avançats de Blanes del CSIC. Especialista en àrees marines protegides.

24 de novembre 

EMPREMTA 2005
El CPCPTC ofereix a l’Antena (Museu de la Pesca) de Palamós la possibilitat
d’organitzar una trobada de recerca etnològica, EMPREMTA. Divendres 25 de
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novembre. El tema de la trobada, segons el CPCPTC, hauria de ser un
monogràfic. En aquest sentit seria interessant articular-ho al voltant dels
projectes que es realitzen a l’entorn del patrimoni etnològic vinculat al mar com
són el que s’està realitzant a llocs com el Museu d’Història de Cambrils, el
Museu de Tossa, el Museu del Port de Tarragona, el Centre d’Estudis del Far
de Barcelona i tots els centres associats a la Mar de Museus.

16 de desembre

Divendres, 16 de desembre. Presentació de nous Quaderns Blaus. 

ALTRES ACTIVITATS PER TEMPORITZAR

• Aprofitar el projecte de la Beca Ivette Barbaza, amb ajut del CPCPTC, per
a vehicular-ho vers aspectes marítimo-pesquers com a element
diferenciador d’un premi de caire etnològic. Cenyir les les bases a l’àmbit de
la Costa Brava.

•  Utilització periòdica (2 cops al mes mínim) de LA PROA. Secció dedicada a
difondre la cultura i el patrimoni marítim (les arts de pesca, les espècies,
les tradicions vinculades al mar, la cuina marinera, els oficis vinculats al
mar, la sortida de les embarcacions a la mar, calafatar, la vela llatina,
aspectes concrets de la història de la pesca, remendar les xarxes, la part,
ús actual del port, les senyes, història de la confraria de pescadors de
Palamós, els camalics, el funcionament de la subhasta del peix, la divisió de
la feina a mar, la processó del Carme, els mestres d’aixa, qui és qui a bord,
les supersticions, els vents, la venda del peix, etc…) Important aprofitar
textos existents (guió museu, visites...), no crear-ne de nous per qüestió de
temps. Coodinar-ho amb àrees de Conservació i Difusió. 

•  En aquest sentit seria bo tenir també presències periòdiques en mitjans
com Ràdio Palamós i Televisió de Palamós,  lligat amb els objectius citats
en l’inici de la proposta. Possibilitat de difondre per Televisió de Palamós els
vídeos de les Converses de Taverna.

• Programa de video-fòrum: sessió de vídeo i xerrada/debat sobre un tema
concret. (p.e. Ferran Llagostera). Articular amb àrea de Difusió.

• Refer web de la Càtedra d’Estudis Marítims. Actualitzar-la periòdicament
amb l’important i ambiciós projecte esdevenir un punt de referència per la
seva àrea d’actuació.

• Jornada dedicada a la Gestió integral de la Badia de Palamós.
• Començar a definir continguts i participants (Regne Unit, França, Itàlia i

Escandinàvia) de la possible PROMEDITERRÀNIA 2006 sobre construcció
naval en fusta coincidint amb la finalització dels terminis del projecte/recerca
Mestres d’aixa i calafats: anàlisi d’uns oficis tradicionals i la seva plasmació
en una monografia.

Conferències en cartera

Conferències en cartera que responen al primer punt plantejat en aquesta
proposta de programació de la Càtedra pel 2005 (aquestes conferències són
succeptibles d’esdevenir Quaderns Blaus):
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- Ricard Marlasca (Arqueòleg i ictiòleg de la UPF) La pesca de la
tonyina en l'antiguitat

- Enric Ballesteros (Biòleg. Centre d’Estudis Avançats de Blanes.
Especialista en la biologia de peixos litorals) Els parcs nacionals com
a eines de conservació dels ecosistemes marins mediterranis

- Fina Parés (Historiadora de l’Art)  Exvots Mariners
- Josep Mª Panareda (Catedràtic de Geografia Física de la Universitat

de Barcelona) L’impacte de les grans concentracions urbanes en el
paisatge litoral 

- Josep Mª Sabaté (Dr. en Història Moderna URV) Religiositat popular
marinerar 

- Enrique McPherson Mayol (Doctor en Biologia. Professor
d'investigació del Centre d'Estudis Avançats de Blanes del CSIC.
Especialista en àrees marines protegides) Els peixos del Mediterrani:
una fauna amenaçada?

- Josefina Roma (UB) El mar, la porta del més enllà: mites i devocions
locals

- Marcel Pujol (Escola Superior de Conservació i Restauració de Bens
Culturals de Catalunya) La construcció naval a l'Edat Mitjana

- José Antonio Jiménez (Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de
Camins, Canals i Ports de Barcelona) Impactes de l’artificialització del
litoral en la línea de costa

- Josep Mª Nolla (UdG) La pesca i la producció de salaons en el golf
de Roses en l’antiguitat

- Luís del Cerro Col·lecciód’ Ermerencià Roig i el Centre d'Estudis del
Mar de Sitges

- Manel Calero (Fotógraf submarí especialitzat en fauna marina)
Esculls de corall al mar Roig

- Rosa Maria Playà (Universitat de Barcelona) La pesca en època
ibèrica 

- Jordi Corbera (Il·lustrador científic i membre de la Secció de Ciències
Naturals del Museu de Mataró) Cinc segles d’il·lustracions
científiques marines 

- Xavier Nieto (CASC) Navegació i comerç en l’antiguitat
- Xavier Nieto (CASC) El passat submergit: el món de l'arqueologia

subaquàtica
- Enric Garcia (Museu Marítim de Barcelona) La recuperació

d’embarcacions tradicionals a Catalunya 
- Xavier Aquilué (Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries) Les

representacions de fauna marina en l’antiguitat. Cultura material,
identificació i significat.

- Mª del Mar Mascarenyas (Escola del Mar de Badalona) L'ofici de
corderer vinculat a la pesca

- Anna Jover (CASC) La cartografia digital aplicada al treball de
l’arqueologia subaquàtica

- Anna Macías (Geògrafa. Universitat de Cadis) Planificació i gestió de
l’espai litoral

- Núria Juan-Munts (Ictiòloga. Museu d’Història de Sabadell) La
interpretació de les restes de peix dels jaciments arqueològics
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- Joan Gómez Pallarés (UAB) Els receptaris de cuina romans. La cuina
del peix i les salses a base de peix a l’antiguitat

- Enric Canher (Escola del Mar de Badalona) Els barris de pescadors

PRESSUPOST 2005

Pressupost de despeses 2005
       Càtedra d'Estudis Marítims

   Euros

Personal eventual 40.500,00
Tècnic Càtedra 27.000,00
Tècnic Documentalista 13.500,00
Material, subministraments i altres 18.000,00
Activitats d'Acció Cultural 7.100,00
Adquisicions Centre de Documentació 2.000,00
Publicacions 3.000,00
Representació i protocol 2.000,00
Material d'oficina 1.200,00
Telèfons i comunicacions 700,00
Difusió i publicitat 2.000,00
Dotació d'una beca 9.792,00
Beca predoctoral Càtedra 9.792,00
TOTAL 68.292,00 68.292,00
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