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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:

1. Biologia (botànica, ictiologia i genètica)
2. Ecologia marina
3. Ciències ambientals
4. Geologia 
5. Química 
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6. Física
7. Dret marítim
8. Economia marítima
9. Geografia marítima i del litoral
10. Història marítima 
11. Sociologia marítima 
12. Antropologia marítima  
13. Història de l’art
14. 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 itinerant 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.
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Grups de Recerca 

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

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

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

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

4. 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 
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.

Mercè Ponsatí Bañeras
Responsable del Centre de Documentació de la Pesca i el Mar
(DOCUMARE)
Diplomada en Biblioteconomia i Documentació per l'Escola Universitària
Jordi Rubió i Balaguer.

Alfons Garrido Escobar
Becari de Recerca de la Càtedra d'Estudis Marítims.
Llicenciat en Història per la Universitat de Girona
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2. Activitats organitzades per la Càtedra d'Estudis
Marítims 
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2.1 Beca de recerca

Alfons Garrido Escobar, amb DNI 40340603Y, està integrat en el Grup
d’Estudis Socials de la Pesca Marítima (GESPM) i gaudeix d’una beca de
recerca UdG – BRAE Càtedra d’Estudis Marítims – Ajuntament de Palamós
(ref. 6E200314).

Durant l’any 2005 ha acabat de cursar el període de docència del programa de
doctorat de Lletres, itinerari Història Moderna i Contemporània, i ha estat
ultimant el treball de 12 crèdits que acredita la suficiència investigadora i que té
previst presentar en la convocatòria del següent any. 

La seva línia de recerca, en el marc del projecte de memòria de recerca i de la
futura tesi doctoral, s’ha basat aquest any 2005 en l’estudi de l’associacionisme
marítim i pesquer a la Catalunya Moderna (segles XVI-XVIII), centrant-se en el
paper econòmic i social de les confraries de pescadors i en la identificació i
l’estudi d’altres formes d’associacionisme alternatives.  Aquests treballs han
estat co-dirigits pel Dr. Joan Lluís Alegret i pel Dr. Joaquim Maria Puigvert. 

Paral·lelament a aquests aspectes formatius, ha participat en els següents
projectes d’investigació i activitats desenvolupades per la Càtedra d’Estudis
Marítims i pel Grup d’Estudis Socials de la Pesca Marítima.

- Durant aquest segon any de beca ha aprofundit la relació del GESPM
amb el projecte internacional de recerca History of Marine Animal
Population (HMAP) http://www.hmapcoml.org, el qual s’engloba en el
projecte d’abast mundial Census of Marine Life per l’estudi històric i la
reconstrucció d’ecosistemes marins en el passat. Fruit d’aquesta relació i
en col·laboració directe amb el Institut de Ciències del Mar de Barcelona
– CSIC, ha iniciat el projecte Survey and capture of fishing effort and
landing data from de catalan sea (1900-2005), un projecte interdisciplinar
que pretén identificar, localitzar i buidar totes les fonts documentals
disponibles sobre captures i esforç pesquer al segle XX i utilitzar-les en
la modelització biomètrica. La seva tasca durant aquest 2005 s’ha
centrat en la identificació, localització i reproducció digitals de les fonts
documentals, confecció i el manteniment de les bases de dades i la
coordinació dels treballs de buidatge i manteniment. 

- Continuo treballant en el manteniment de les diferents bases de dades
produïdes pel GESPM hostatjades al servidor de Biblioteques de la UdG
i que s’engloba en el Centre de Documentació DOCUmare
http://biblioteca.udg.es/fons_especials/pesca/index.asp: Pescabib (bases
de dades bibliogràfica sobre pesca des de la perspectiva de les ciències
socials) http://bibliobdd.udg.es/pescabib/ i Docuhist (base de dades
referencials de documentació d’arxiu a nivell estatal sobre història de la
pesca marítima a Catalunya i que s’alimenta també de la meva pròpia
recerca.) hpp://bibliobdd.udg.es/docuhist/

http://www.hmapcoml.org/
http://biblioteca.udg.es/fons_especials/pesca/index.asp
http://bibliobdd.udg.es/pescabib
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- Properament s’inaugurarà el servidor de mapes ISM, projecte iniciat per
la Càtedra d’Estudis Marítims en col·laboració amb el Museu de la Pesca
de Palamós i encarregat al SIGTE, amb la georeferenciació digital i el
servei en línia de l’Inventari del Patrimoni Marítim de la Costa Brava i
altres capes informació d'interès marítims i pesquers des del punt de
vista de la història, la geografia, la etnologia, etc.

- Com a membre de la Càtedra d’Estudis Marítims ha participat en els
treballs de col·laboració entre el servei de Biblioteques i els
responsables del SIGTE per la creació d’una eina informàtica que agilitzi
les tasques d’actualització i manteniment dels recursos informàtics
esmentats.

Per altra banda, ha presentat les següents comunicacions a congressos i
seminaris:

- Garrido, A. “Introducción a las fuentes documentales para el estudio de
la historia de la pesca en Cataluña”. X Foro Científico de la Pesca
Española en el Mediterráneo (Almería, 6-8 junio 2005)

- Garrido, A. “Los pescadores de la Costa Brava ante el Antiguo Régimen:
orígenes y geografía del conflicto alrededor de las rentas feudales
(1750-1830).” VIII Congreso de la Asociación Española de Historia
Económica (8º, Santiago de Compostela, 13-16 septiembre 2005)

Durant el pròxim any 2006 té previst realitzar els següents projectes:

- Presentació i defensa del treball de 12 crèdit que acrediti la suficiència
investigadora en el marc del programa de doctoral de la Facultat de
Lletres, itinerari Història Moderna i Contemporània, amb el títol
“Associacionisme marítim i pesquer a la vila de Palamós: la confraria de
pescadors de Sant Pere (segles XVII-XVIII)”.

- Iniciar a principis de 2006 la segona fase del projecte de recerca
endegat amb el ICM-CSIC el 2005 per la recerca de fonts documentals
per la reconstrucció d’ecosistemes marins en el passat. La tasca es
centrarà en la localització, anàlisi i buidatge dels registres de la llista 3ª
d’embarcacions de pesca de les delegacions marítimes de Barcelona i
Tarragona, per l’estudi de l’evolució de l’esforç de pesca a la costa
catalana durant el segle XX. Els resultats finals seran presentats en el
congrés del Census of Marine Life que s’ha de celebrar el 2006 (encara
per determinar).

- Continuarà com a responsable del manteniment les bases de dades
Pescabib i Docuhist, a més de iniciar la fase d’adaptació i transferència
d’aquestes a un format informàtic en col·laboració amb el Servei Central
de Biblioteques.
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2.2 Becari del Màster d'Economia i Gestió Pesquera de la UB

Abdallah Ben Hammouda, de nacionalitat tunecina és titolat en Ingeniería en el
desenvolupament i polítiques agrícoles. La seva especialitat és l’estudi dels
aspectes socioeconòmics de l’activitat pesquera i de l’aquicultura.

Actualment està realitzant la tesi del Màster Internacional d’Economia i de
Gestió de l’Activitat Pesquera per la Universitat de Barcelona. En aquest sentit
Abdallah Ben Hammouda ha realitzat el seu treball en dues fases:

- Una primera fase a Tunícia durant els mesos de maig i juny del 2005.
- Una segona fase encara no acabada i realitzada a Palamós des del mes

de juliol de 2005, col·laborant amb la Càtedra d’Estudis Marítims, el
Museu de la Pesca i la Confraria de Pescadors de Palamós, sota la
direcció del Dr. Joan Lluís Alegret, director de la Càtedra d’Estudis
Marítims (Universitat de Girona – Ajuntament de Palamós

Aquest Màster està organitzat conjuntament amb la FAO, mitjançant el projecte
COPEMED, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Universitat de
Barcelona mitjançant el Gabinet d’Economia del Mar (GEM)  i el Centro de
Altos Estudios Agrícolas del Mediterráneo CIHEAM, mitjançant el Instituto de
Agricultura del Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ)

El tema de la tesi és l’estudi comparatiu de les cadenes de comercialització i
l’organització administrativa i professional a Tunícia i Catalunya amb l’estudi
comparatiu de l’activitat pesquera a Palamós i Tébulba (Tunícia).

En paral·lel amb la seva tesi ha realitzat una traducció dels textos del Museu de
la Pesca a l’àrab.
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2.3. Presentació de 4 nous Quaderns Blaus

17 de març de 2005

Aprofitant la presentació de quatre nous títols de la col·lecció Quaderns Blaus
que edita conjuntament la Càtedra d’Estudis Marítims i el Museu de la Pesca, la
Càtedra va fer les gestions necessàries per a comptar amb la presència de la
màxima autoritat de l’Estat espanyol en matèria de pesca, el Sr. Juan Carlos
Martín Fragueiro, secretario general de Pesca Marítima del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

Aquesta visita va permetre l’encontre entre l’administració central i el sector
pesquer de la Costa Brava en una reunió de treball celebrada després de la
presentació dels Quaderns Blaus i que exemplifica un dels objectius de la
Càtedra d’Estudis Marítims: l’esdevenir un fòrum de diàleg i encontre entre els
sectors que actuen en l’àmbit marítim i pesquer.

Pel que respecta a la presentació dels quatre nous títols dels Quaderns Blaus,
aquesta comptà amb la presència de l'Il·lma Sra. M. Teresa Ferrés i Àvila,
alcaldessa de Palamós, el Sr. Juan Carlos Martín Fragueiro, secretario general
de Pesca Marítima del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación i el Sr.
Martí Sans i Pairuto, director general de Pesca i Afers Marítims de la
Generalitat de Catalunya.

Durant l’acte el Dr. Ramon Franquesa, del Gabinet d’Economia del Mar de la
Universitat de Barcelona, realitzà la conferència El paper de les confraries en la
gestió territorial: possibilitats i dificultats.
El Dr. Joan Lluís Alegret va fer la presentació dels nous Quaderns Blaus:

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

Es va celebrar al Museu de la Pesca i hi van assistir 62 persones.
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Tarjetó editat amb motiu de la presentació

De dreta a esquerra: Sr. Martí Sans, Sra. M. Teresa Ferrés, Sr.
Juan Carlos Martín i Dr. Joan Ll. ALegret

Moment de la conferència impartida pel Dr. Ramon Franquesa
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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 l'any 2002. Aquest primer conjunt de publicacions tenen com  a fil
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 3 euros per unitat.

Portada de Quaderns Blaus
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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.
• 12 El sector pesquero y sus normativas, de  Marcela Rombeg i Francesc Sardà
• 13 Evolución histórica y cultural de las almadrabas en el litoral atlántico meridional

(siglos XVI-XX), de David Florido del Corral.
• 14 Estudi de les fonts documentals en la recerca sobre història de la pesca a

Catalunya, de Joan L. Alegret i Alfons Garrido
• 15 Las Cofradías en España. Papel económico y cambios estructurales, de Ramon

Franquesa
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2.4 II Jornades La comercialització del peix fresc 

Els passats dies 29 i 30 d’abril es van dur a terme a Palamós les II Jornades La
comercialització del peix fresc, organitzades de des la CEM (Universitat de
Girona - Ajuntament de Palamós).

Durant aquests mesos de maig i juny s'han començat a recollir els textos de les
ponències i s'ha començat a realitzar la seva correcció en vistes a la seva
futura publicació la pròxima tardor en una data per determinar.

Aquestes segones jornades, on hi van participar especialistes i representants
de les administracions, de les confraries i d’empreses comercialitzadores, van
continuar esdevenint una plataforma de comunicació entre els investigadors,
les empreses, les institucions i la societat respecte als reptes als quals
s’enfronta la comercialització del peix fresc.

El programa de les jornades va ser el següent:

Divendres 29

9.30 - 10 h Inauguració  de les jornades/ Inauguración de las jornadas
A càrrec de l'alcaldesa de Palamós, Sr. M.Teresa Ferrés; el director general de Pesca i Afers Marítims de
la Generalitat de Catalunya, Sr. Martí Sans; el vicerector de la Universitat de Girona, Sr. David Brusi; el
representant de la Diputació de Girona, Sr. Francesc Matés; i el director de la Càtedra d'Estudis Marítims,
Dr. Joan Lluís Alegret.

10.00-10.45 h

La comercialización del pescado en las lonjas de la Costa Brava: propuestas de mejora
Dra. Anna Garriga
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Universitat de Girona

10.45-11.30 h
La calidad de los productos  pesqueros a través del etiquetaje y la trazabilidad
Julio Lázaro Jiménez 
Subdirección General de Comercialización Pesquera. Secretaría General de Pesca Marítima. Ministerio
de Agricultura,  Pesca y Alimentación

11.30 –12.15 h
La diferenciación de los productos de la pesca y acuicultura: distintivos de calidad
Ignacio Palacios Esteban
Cap de servei de comercialització, transformació pesquera i aqüícola /Jefe de Servicio de
Comercialización, Transformación Pesquera y Acuícola. Dirección General de Pesca y Acuicultura.
Consejería de Agricultura y  Pesca. Junta de Andalucía.

12.15-12.30 h Cafè/ café

12.30 – 13.15 h
Implantación de la trazabilidad en el sector pesquero
Alberto González de Zárate. AZTI Fundazioa

13.15 –14.00 h
La seguridad alimentaria y la trazabilidad en la comercialización del pescado fresco
Xavier Merino. AECOC.

14.00 –16.00 h Dinar/ almuerzo
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16.00-16.45 h
Implementación del Plan de Calidad en la Organización de Productores de Mejillón de Galicia
Manuel Franco Leis 
Gerent / Gerente de OPMEGA Organización de Productores Mejilloneros de Galicia 

16.45-17.30 h
La certificación AENOR de productos alimentarios: BRC e IFS
Almudena Hernández Cimiano.
Tècnica responsable de BRC/IFS. Técnico Responsable de BRC/IFS. División de Certificación de
Productos - Productos, servicios y ecoetiquetado. Asociación Española de Normalización y Certificación.
AENOR 

17.30-18.15 h
¿Qué motiva al consumidor de productos del mar? 
Pere Vives. Director Serveis a Clients Barcelona TNS / Director Servicio a Clientes Barcelona TNS 

18.15 – 19.00 h
El futuro de la acuicultura en España
Raúl Rodríguez Sainz de Rozas. Director gerent / Director Gerente Organización de Productores
Piscicultores

Dissabte   30

09.30 – 10.15 h
Nuestro sector pesquero ante la comercialización en un mercado globalizado
Dr. Ramón Franquesa. Economista. Facultat d' Econòmiques. Universitat de Barcelona 

10.15 – 11.00 h
La experiencia del puerto de Celeiro en la mejora de la comercialización
Eduardo Míguez. Puerto de Celeiro SA

11.00 – 11.45 h
El proyecto de mejora de comercialización de GIROPESCA
Francesc Subirats i Cristina Reixac. GIROPESCA  Associació per a la millora de la comercialització de la
pesca de Girona

11.45 –12.00 h Pausa Cafè / pausa café

12.00 – 12.45 h
La participación de los pescadores en la comercialización de sus capturas: dificultades y retos en
el caso LONXANET 
Antonio Garcia Allut. Antropòleg / Antropólogo. Universidad de la Coruña

12.45 – 13.30 h
La experiencia comercializadora de la Cofradía de Pescadores de Dénia
Juan José Camarena. Expatró major de la Confraria de Dénia / Ex patrón mayor de la Cofradía de Dénia

13.30 – 14.15 h
La experiencia comercializadora de Norcomatun.
Miquel Fernández. Gerent / Gerente NORCOMATUN

14.15 h Cloenda

De cara a la seva millor difusió es van produir els següents materials:
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3.000 tríptics promocionals
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1.500 cartells promocionals
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Lona exterior

A l’hora de realitzar les valoracions i les conclusions de les jornades,
l’organització vol ressaltar l’excel·lent resposta pel que fa al nombre d’inscrits i
la varietat d’àmbits de procedència d’aquests que ha propiciat dos dies d’intens
diàleg.

Si bé en un principi el marc escollit per a la celebració de les jornades fou la
sala d’actes de la Confraria de Pescadors de Palamós (Casa del Mar), degut al
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Plafó de sala

gran nombre d’inscrits, finalment les jornades es van dur a terme al Museu de
la Pesca, en el Moll Pesquer de Palamós.

Dels 142 inscrits, cal destacar la presència de representants de diferents
administracions de l’estat (Govern central, Junta de Andalucía, Govern basc,
Xunta de Galícia, Govern de Illes Canàries; Govern Balear, Direcció General de
Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya). També va ser important
la presència de persones dedicades a l’extracció del peix, d’empreses
dedicades a la comercialització del peix fresc i a alumnes de la Universitat de
Girona, concretament a estudiants de la Facultat d’Econòmiques i Ciències
Empresarials 

En l’acte inaugural es va comptar amb la presència a la taula del director
general de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya, Sr. Martí
Sans, juntament amb l'alcaldessa de Palamós, Sr. M.Teresa Ferrés, del
vicerector de la Universitat de Girona, Sr. David Brusi, el representant de la
Diputació de Girona, Sr. Francesc Matés i el director de la Càtedra d'Estudis
Marítims, Dr. Joan Lluís Alegret.

A més, cal destacar la presència del delegat del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca a les comarques de Girona, del director general de Pesca
del Govern Balear i del viceconseller de Pesca del Govern Basc.
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En aquestes jornades hi van participar experts vinculats a la comercialització
del peix des de diferents òptiques, orígens i propòsits, que reforçaren un dels
objectius de partida de l’organització de les jornades: presentar, des de
diversos punts de vista, la gènesi, el creixement i el desenvolupament de les
diferents estratègies de comercialització del peix fresc

En total s’hi van presentar 15 ponències que van tractar l’esdevenir del comerç
del peix fresc des de diferents àrees. Es van iniciar les jornades amb una
ponència de la professora de la UdG, Anna Garriga, la qual va exposar un
estudi realitzat sobre les llotges de la Costa Brava.

Un cop feta aquesta introducció sobre el cas concret de la pesca a les
comarques gironines, es va donar pas a les administracions i a la seva política
seguida pel que respecta al valor afegit que es vol donar a la qualitat de les
captures, la seva rendibilitat i com ho han implementat.

Seguidament es va tractar un tema de recent debat i aplicació com és la
traçabilitat del peix fresc mitjançant tècnics d’AZTI Fundazioa, d’AECOC,
d’OPMEGA i d’AENOR.

Un dels altres temes plantejats des de l’organització va estar l’opinió del
consumidor i en aquest sentit es va comptar amb la participació de l’estudi de
mercat realitzat per TNS sobre el que motiva al consumidor de peix.
Per acabar la primera jornada es va voler que el sector emergent de
l’aquicultura tingués el seu lloc i en aquest sentit va participar com a ponent el
gerent de la Organización de Productores Piscicultores per a explicar el futur de
l’aquicultura a Espanya.

S’inicià la segona jornada amb la necessària reflexió sobre el sector pesquer
enfront el que suposa i el que en un futur suposarà la comercialització del peix
fresc en un mercat globalitzat, reflexió realitzada pel Dr. Ramon Franquesa, del
Gabinet d’Economia del Mar de la Universitat de Barcelona.

Després d’aquesta reflexió es va voler donar especial rellevància al paper del
sector extractiu i les seves estratègies enfront la comercialització de peix fresc i
en aquest sentit, des de l’organització de les jornades, es va donar veu a les
diferents experiències realitzades com són la del Puerto de Celeiro, de
Giropesca, de Lonxanet, de la Confraria de Pescadors de Dènia i de
Norcomatun, que tancà les jornades.

El resultat del diàleg i el debat creat en les jornades fa necessari 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 intermediació de les confraries
(sector extractiu) entre el pescador i el comprador, el paper de les OPP, l’opinió
del consumidor de peix fresc que s’entreveu en els estudis de mercat, entre
d’altres. En aquest sentit des de la Càtedra d’Estudis Marítims (Universitat de
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Palamós – Ajuntament de Palamós) s’ha endegat, per a tots els inscrits i
ponents, una enquesta per saber quins són els temes que més preocupen als
sectors als quals van dirigides les jornades.

Cal destacar la implicació de l’Ajuntament de Palamós, i més concretament de
tot el personal del Museu de la Pesca i de la Càtedra d’Estudis Marítims, tant
en la cessió de l’espai per a dur a terme les jornades com en la preparació,
desenvolupament i bon funcionament dels actes. 

Amb aquestes jornades, la Càtedra d’Estudis Marítims vol contribuir a l’estudi
multidisciplinar 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, properament es publicaran les actes de les jornades en una data
per determinar de finals d'aquest 2005.
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Imatges de les jornades

Exterior del Museu de la Pesca el dia de la inauguració de les
Jornades

Recollida de material dels inscrits en el hall del Museu de la Pesca
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Taula presidencial en el moment de la inauguració

Intervenció de la Dra. Anna Garriga (UdG)

Ponència d'Antonio García Allut de la Universitat de A Coruña
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Joan Josep Camarena i l'experiència comercialitzadora 
de la Confraria de Dènia

Intervenció de Giropesca

Imatge del públic assistent
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2.5. Nous Quaderns Blaus pendents de publicació pel 2006

Durant el darrer trimestre del 2005 es va cercar, compilar i preparar l’edició de
nous Quaderns Blaus de cara a la seva publicació a inicis del 2006. El resultat
d’aquest treball es veurà reflectit en els propers Quaderns Blaus. Aquesta nova
edició 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 directament o indirectament amb temes
marítims.
En aquest sentit, els títols nous de Quaderns Blaus que s'han preparat pensant
en el 2006 són els següents:

QB 16 
ROSA M. PLAYÀ
Els ibers i el mar. Dades sobre la pesca en època protohistòrica al litoral mediterrani català
(segles VI al II aC)
108 p.
QB 17 
JOAN L. ALEGRET
Etnologia de les societats marítimes: perspectives d'anàlisi, àmbits d'estudi i proposta
22 p.
QB 18 
SAID CHAOUKI CHAKOUR I JOAN L. ALEGRET
Evolución institucional y desarrollo del sector pesquero en Argelia
 54 p.
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2.6. Preparació d’actes de les jornades PROMED 2004 El
turisme i el mar. El patrimoni marítim i els nous turismes

Durant els darrers mesos del 2005 des de la Càtedra d'Estudis Marítims s'han
anat recollint els textos de les ponències, s'ha fet la seva correcció i s'ha
realitzat la seva maquetació per a la publicació que es presentarà públicament
sdurant el primer trimestre de l'auny 2006.

Aquestes jornades, organitzades per la Càtedra d’Estudis Marítims (Universitat
de Girona – Ajuntament de Palamós) conjuntament amb l'Estrop - Associació
de la Costa Brava per al Patrimoni Marítim - els passats dies 2 i 3 de desembre
de 2004 dugueren per títol EL TURISME I EL MAR. EL PATRIMONI MARÍTIM I
ELS NOUS TURISMES.

Cal destacar que 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 d'Estalvis i de Pensions de Barcelona "La Caixa"

Aquestes jornades es van estructurar 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 ressenyar 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.

Durant els mesos de maig i juny s’han acabat de recollir tots els materials i s’ha
iniciat el seu procés de maquetació per a la posterior publicació de les actes en
format llibre seguint la línia editorial creada per la Càtedra d’Estudis Marítims
pel que respecta a la seva col·lecció de publicacions d’actes de jornades,
essent aquest el seu quart volum.

En aquest sentit, els anteriors títols editats fins ara són els següents:

- El transport marítim de cabotatge a la Mediterrània. II Jornades de
Marina Tradicional PROMEDITERRÀNIA 2000. Palamós, 2002

- La comercialització del peix fresc: alternatives de futur. Palamós, 2002
- Ports i ciutats a Catalunya. L’alternativa a les ciutats portuàries petites i

mitjanes. III Jornades de Marina Tradicional PROMEDITERRÀNIA 2002.
Palamós, 2003

Les actes d’aquestes jornades està previst que apareguin la propera primavera,
amb data encara per a concretar.
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Aquesta publicació comptarà amb els següents apartats:

 

Presentació 
Joan Lluís Alegret
Director de la Càtedra d’Estudis Marítims (Universitat de Girona – Ajuntament de Palamós)

La dimensió econòmica del patrimoni 
Antoni Laporte
Economista i director d’ARTImetria

Tendències dels nous turismes
Josep Antoni Donaire
Escola Universitària de Turisme (UdG)

La reconversió de les infraestructures turístiques
Martí Sabrià
Gerent Grup Costa Brava Centre 

Actuacions per a la desestacionalització del turisme 
Marta Rotllán 
Consultora turística IDEES assessorament turístic

Del patrimonio al turismo: un mar de oportunidades
Eduardo Martínez 
Acquavisión/ Galícia

La percepció del patrimoni per part del turista 
Núria Galí
Escola Universitària de Turisme (UdG)

Menorca, paradigma del nou turisme 
Joanna Barceló
Presidenta del Consell Insular de Menorca

La natura com a recurs turístic
Josep Capellà
Fundació Territori i Paisatge 

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà
Anna Colomer
Responsable de l’ús públic del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà

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 

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

El llegat històric com a recurs turístic 
Gabriel Alcalde i Josep Burch 
Institut del Patrimoni Cultural (UdG)
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El Port de Palamós: un diàleg obert entre el turisme i el patrimoni marítim
Glòria Ñaco 
Tècnica del Museu de la Pesca

El Museu de l’Anxova i de la Sal de l’Escala
Lourdes Boix
Directora del Museu de l’Anxova i de la Sal

Roses: antropologia, patrimoni i turisme cultural
Joan Joanola
Fundació Roses Història i Natura

El paisatge litoral: un vessant del patrimoni marítim
Olga López
Conservadora del Museu Marítim de Barcelona
 
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

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

El projecte del far de Tossa de Mar 
Cesc Garsot i Rosa Carretero 
Cromàtica Companyia de Comunicació

El Rafael: un model de gestió patrimonial 
Raül Mata i Joan Santolària 
Tela Marinera

El Salvament Marítim de Sant Feliu de Guíxols 
Sílvia Alemany 
Directora del  Museu d’Història de la Ciutat, Sant Feliu de Guíxols

Llegendes de Girona i visites teatralitzades
Carme Irla
Tècnica Museu d’Història de la Ciutat de Girona

Els itineraris del patrimoni marítim
Samuel Vielleville
Conseil Général des Pyrénées-Orientales 
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2.7. Preparació d’actes de les II Jornades Comercialització del
Peix Fresc

Durant els darrers mesos del 2005 s'han anat recollint els textos de les
ponències, s'ha realitzat la seva correcció i s'ha iniciat la maquetació per a la
posterior publicació de les actes de  les II Jornades La comercialització del peix
fresc, organitzades de des la Càtedra d'Estudis Marítims (Universitat de Girona
- Ajuntament de Palamós) realitzades els dies 29 i 30 d’abril de 2005 a
Palamós. 

Aquestes segones jornades, on hi van participar especialistes i representants
de les administracions, de les confraries i d’empreses comercialitzadores, van
continuar esdevenint una plataforma de comunicació entre els investigadors,
les empreses, les institucions i la societat respecte als reptes als quals
s’enfronta la comercialització del peix fresc.

Les actes d’aquestes jornades està previst que apareguin abans del proper
estiu, amb data encara per a concretar.

Aquesta publicació comptarà amb els següents apartats:

Presentació
Dr. Joan Lluís Alegret
Director de la Càtedra d'Estudis Marítims (Universitat de Girona - Ajuntament de Palamós

La comercialización del pescado en las lonjas de la Costa Brava: propuestas de mejora
Dra. Anna Garriga
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Universitat de Girona

La calidad de los productos  pesqueros a través del etiquetaje y la trazabilidad
Julio Lázaro Jiménez 
Subdirección General de Comercialización Pesquera. Secretaría General de Pesca Marítima. Ministerio
de Agricultura,  Pesca y Alimentación

La diferenciación de los productos de la pesca y acuicultura: distintivos de calidad
Ignacio Palacios Esteban
Cap de servei de comercialització, transformació pesquera i aqüícola /Jefe de Servicio de
Comercialización, Transformación Pesquera y Acuícola. Dirección General de Pesca y Acuicultura.
Consejería de Agricultura y  Pesca. Junta de Andalucía.

Implantación de la trazabilidad en el sector pesquero
Alberto González de Zárate. AZTI Fundazioa

La seguridad alimentaria y la trazabilidad en la comercialización del pescado fresco
Xavier Merino. AECOC.

Implementación del Plan de Calidad en la Organización de Productores de Mejillón de Galicia
Manuel Franco Leis 
Gerent / Gerente de OPMEGA Organización de Productores Mejilloneros de Galicia 

La certificación AENOR de productos alimentarios: BRC e IFS
Almudena Hernández Cimiano.
Tècnica responsable de BRC/IFS. Técnico Responsable de BRC/IFS. División de Certificación de
Productos - Productos, servicios y ecoetiquetado. Asociación Española de Normalización y Certificación.
AENOR 

¿Qué motiva al consumidor de productos del mar? 
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Pere Vives. Director Serveis a Clients Barcelona TNS / Director Servicio a Clientes Barcelona TNS 

El futuro de la acuicultura en España
Raúl Rodríguez Sainz de Rozas. Director gerent / Director Gerente Organización de Productores
Piscicultores

Nuestro sector pesquero ante la comercialización en un mercado globalizado
Dr. Ramón Franquesa. Economista. Facultat d' Econòmiques. Universitat de Barcelona 

La experiencia del puerto de Celeiro en la mejora de la comercialización
Eduardo Míguez. Puerto de Celeiro SA

El proyecto de mejora de comercialización de GIROPESCA
Francesc Subirats i Cristina Reixac. GIROPESCA  Associació per a la millora de la comercialització de la
pesca de Girona

La participación de los pescadores en la comercialización de sus capturas: dificultades y retos en
el caso LONXANET 
Antonio Garcia Allut. Antropòleg / Antropólogo. Universidad de la Coruña

La experiencia comercializadora de la Cofradía de Pescadores de Dénia
Juan José Camarena. Expatró major de la Confraria de Dénia / Ex patrón mayor de la Cofradía de Dénia

La experiencia comercializadora de Norcomatun.
Miquel Fernández. Gerent / Gerente NORCOMATUN
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2.8.Lliçó inaugural del curs 2005-2006 de la Càtedra d'Estudis
Marítims

4 de novembre

Aquesta lliçó anà a càrrec del President de la Universitat de Perpinyà, el Sr.
François Féral, i portà per títol Les institucions marítimes.

Aquesta lliçó inaugural comptà amb la presència del Sr. Feliu Antúnez, regidor
de Cultura de l'Ajuntament de Palamós, l'Excm. i del. Dr. Joan Batlle, rector de
la Universitat de Girona. La intervenció del President de la Universitat de
Perpinyà, Sr. François Féral,  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 54 persones.

Per a la difusió d'aquest acte es van editar 800 targetons i es difongué per
premsa, ràdio i correu electrònic.

 Targetó promocional
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Taula presidencial amb la presència del presència del Sr. Feliu Antúnez, regidor de cultura de
l'Ajuntament de Palamós, , del President de la Universitat de Perpinyà, Sr. François Féral, del
Dr. Joan Batlle, rector de la Universitat de Girona i del Dr. Joan Lluís Alegret, director de la
Càtedra d’Estudis Marítims.

Moment de la intervenció del Sr. François Féral
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2.9. Centre de Documentació de la Pesca i el Mar (DOCUMARE)

Durant aquest 2005 s’ha donat una empenta important al Centre de
Documentació, a partir d’ara DOCUMARE, amb la contractació d’una tècnica
documentalista destinada a seguir amb les tasques de catalogació i posar ordre
al fons del Museu de la Pesca.

• CATALOGACIÓ DEL FONS

S’ha obert un registre on s’hi ha anat entrant des del principi tota la
documentació del Museu. Aquest registre contempla tots els suports, de tal
manera que qualsevol cosa que entra al Museu en queda constància.

S’ha obert una base de dades, en un arxiu FILEMAKER, on hi ha tots els
registres catalogats. Aquesta catalogació inclou de cada referència un
resum i unes paraules clau per poder-les identificar ràpidament. En aquests
moments estem parlant d’una base de dades amb 1300 referències.
Cal dir, que en aquesta base de dades s’hi ha inclòs tots els treballs
INÈDITS, que eren al Museu però que no estaven entrats ni enregistrats de
cap manera, llavors la seva localització era complicada.

En quant a les publicacions periòdiques, s’han repassat tots els títols i s’ha
posat al dia en una base de dades: HEMEROTECA, on en cada fitxa hi ha
la informació corresponent a l’edició de la revista i hi ha la informació
corresponent als números rebuts.

• CONSULTES AL DOCUMARE

Durant aquest any 2005 s’han rebut 80 consultes, que s’han portat a terme
presencialment o bé per telèfon o correu electrònic. Les consultes han estat
molt variades, però els temes més destacats podrien ser:

1. La pesca a Palamós, pesca furtiva, Palamós i el mar…
2. Festa tradicional de la processó de la Mare de Déu del Carme
3. Patrimoni cultural de Palamós
4. Naufragis i estacions de salvament a la Costa Brava
5. Informació sobre la vela llatina
6. Consultes sobre cetacis, mol.luscs, cargols punxencs, nusos mariners…
7. La gamba a Palamós

D’altra banda, també hi ha hagut 45 consultes de sol·licitud de reproducció
de documentació, concretament fotografies del fons del Museu de la Pesca.
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• NOVA UBICACIÓ DEL DOCUMARE

En data de desembre de 2005 s’estan enllestint els treballs de rehabilitació
de la sala del primer pis de Casa Montaner, per ubicar-hi el Centre de
Documentació, DOCUMARE. 

S’ha pintat el local de color blanc, per donar més sensació d’amplitud, el
mobiliari arribarà durant el mes de gener i quan tot això estigui enllestit,
juntament amb la instal·lació elèctrica i la il·luminació, s’anirà traslladant tota la
documentació per ser col·locada. Hi haurà un espai molt més gran de consulta
amb 8 taules i les respectives cadires.

La sala annexa al centre de documentació es pintarà igualment i s’habilitarà
per:

1. Un espai tancat i reservat per poder-hi fer reunions quan calgui.
2. Un espai de visionat de pel·lícules i DVD de consulta.

• MATERIAL SONOR I VIDEOGRÀFIC

S’ha posat ordre a l’arxiu de vídeos i DVD’s. Estan registrats en una base
de dades: VIDEOS, però segurament tot aquest material anirà volcat a la
base de dades DOCUMARE, de tal manera que quan fem una cerca per un
tema ens surti tot el material que tenim d’aquell tema, bé siguin
monografies, articles, vídeos o DVD. Fent una sola cerca ens ha de sortir tot
el material existent, per així optimitzar recursos.

S’han anat enviant enguany, les còpies de les Converses de Taverna als
seus participants com a mostra d’agraïment, i les còpies nostres dels vídeos
s’han enregistrat a la base de dades.

Actualment hi ha 215 vídeos enregistrats, així com uns 50 DVD’s.

Està pendent l'obetura oficial del Centre, fet que ha de coincidit amb la
signatura del coveni de col·laboració entre la UdG, l'Ajuntament de Palamós i la
Fundació ProMediterrània, institucions impulsores del projecte. La data prevista
està per concretar dins el primer trimestre de l'any.
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2.10. Coordinació en el programa de recerca/anàlisi de
l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya 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 volia 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 i definitiva fase es va presentar el 5 de gener de 2006 i es van
entregar els següents materials:  

• Inventari dels mestres d’aixa i calafats en actiu i inventari dels mestres
d’aixa i calafats jubilats.

• Bibliografia exhaustiva sobre construcció naval en fusta.
• Fitxes de d’eines i equips emprats en la construcció naval en fusta.
• Fotografies d’eines i equips emprats en la construcció naval en fusta i de

processos de construcció en fusta.
• Transcripció d’enregistraments d’entrevistes a mestres d’aixa i calafats.
• Fitxes d’enregistraments d’entrevistes a mestres d’aixa i calafats.
• Monografia provisional del projecte Mestres d’aixa i calafats. Anàlisi d’uns

oficis tradicionals. 
• Glossari detallat de vocabulari emprat en la construcció naval en fusta.
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2.11. Coordinació en el programa de recerca/documentació de
l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya Memòria de la
Comunitat Pesquera de Palamós

Els principals objectius sobre els quals es desenvolupa aquest projecte de
Memòria de la Comunitat Pesquera de Palamós són els següents:

1. Generar coneixement sobre una temàtica no treballada amb anterioritat de
manera específica. 

2. Creació d'una base de dades on s'hi recullin les persones que han format
part de la comunitat pesquera de Palamós amb diferents camps que ens
relacionin els seus orígens, el seu parentiu, la seva ocupació dins la
comunitat i el seu rol. Aquesta base de dades esdevindrà una eina útil per
als futurs projectes d'investigació de la comunitat ja que contindrà la
informació bàsica dels potencials informants. En base a la prospecció que
hem fet tenim previst realitzar unes 120 entrevistes aproximadament que
ens permetran saber qui és qui en la comunitat.

3. Enfortir el diàleg entre la comunitat i el Museu de la Pesca. En aquest sentit,
a més a més de recollir el seu testimoni a nivell oral, es recolliran tots
aquells materials gràfics que pugui aportar l'informant i que complementin el
seu testimoni. Des del Museu de la Pesca es procedirà a digitalitzar aquest
materials.

4. Engruixir notablement el Centre de Documentació de la Pesca i el Mar amb
aquella documentació bibliogràfica i gràfica i sonora referenciada durant el
període de recerca.

5. Convertir el Museu de la Pesca en referent fonamental per al sector
pesquer.
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Fases del pla de treball

El pla de treball del projecte Memòria de la Comunitat Pesquera de Palamós
té una durada màxima d’1 any a partir del mes de desembre de 2005 i el
plantejament es fixa en els següents passos: 

- Crear un suport informàtic destinat a recollir la informació tant oral com
escrita i gràfica que es desprengui de l'entrevista. Marcar els paràmetres i
criteris de la fitxa d’entrevista de la Memòria de la Comunitat Pesquera de
Palamós tenint en compte l'aplicació interactiva que en serà resultant.

- Identificar i localitzar les persones a entrevistar a partir de les fonts
d'informació de què disposem. Establir quines han de ser les persones
entrevistades i enregistrades. Els criteris seran l’edat, l’origen, la memòria i
la representativitat. Aquests primers entrevistats han d'actuar com a
involuntaris captadors d'altres informants.

- Captació de les persones a entrevistar. A partir d'aquí concretar el calendari
d'entrevistes. En base a la prospecció que hem fet tenim previst realitzar
unes 120 entrevistes aproximadament.

- Enregistrament en suport àudiovisual de les entrevistes realitzades.
Fotografia de l'informant. 

- Recollida i digitalització del materials documentals i/o gràfics aportats per
l'informant paral·lelament al procés d'entrevistes.

- Transcripció de les entrevistes i implementació i relació dels camps de la
base de dades de la Comunitat Pesquera de Palamós.

- Tractament de la informació de cara a l'aplicació interactiva. 

A més, es disposa del recolzament de la Confraria de Pescadors de Palamós,
ja que el seu arxiu de més de 2.000 fitxes de membres ens permet, a més de
completar la informació facilitada pels informants, poder fer cerques per a
contactar amb membres concrets de la comunitat a partir del seu rang en
l'embarcació, el barco en el que treballava, l'any de la seva incorporació a la
confraria, entre d'altres informacions que en facilita aquest arxiu de membres.

També disposem de l'arxiu de Capitania Marítima, on s'hi recull tota la
informació referent a les barques de la flota pesquera i els seus propietaris.

Les fitxes dels que són i han estat membres de la Confraria de Pescadors de
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Palamós ens permeten identificar les persones que s'embarcaven (patrons,
mariners...)  però això només és una part de la comunitat que, tot i que és la
part sobre la qual gira la seva activitat econòmica, no l'explica tota.

En aquest sentit disposem de la col·laboració de l'historiador local Pere
Trijueque, que a partir de cerques en els arxius de la vila ens permetran
conèixer les persones vinculades a activitats complementàries de la pesca i
que es realitzen a l'àrea portuària com remendar les xarxes, la subhasta del
peix, la fabricació del gel, la venda del peix, la construcció i reparació de
bastiments, la salaó del peix, la instal·lació i reparació de motors, els treballs
del port, etc...

Hem de tenir present que la finalitat d'aquest projecte és la creació d'una base
de dades on s'hi recullin les persones que han format part de la comunitat
pesquera de Palamós i que ens permetrà saber qui és qui en la comunitat.
Aquesta base de dades esdevindrà una eina útil per als futurs projectes
d'investigació de la comunitat ja que contindrà la informació bàsica dels
potencials informants, esdevenint així una mena de cens.

L’entrevista ens permet conèixer casos com, per exemple, el d’un pescador
concret que va venir d’Alacant als anys 40, solter, avisat per un parent proper
establert des de fa uns anys a Palamós que està embarcat en una barca
d’arrossegament on pot trobar feina. El seu testimoni ens permet seguir la seva
vida, com s’estableix al barri del Padró, com va coneixent l’ofici mentre al
començament només ajuda a la cuina o transporta el gas-oil, crea una família,
treballa descarregant al port en dies en que el maltemps no permet sortir a
pescar, va al bar, el tracte amb el patró i l’armador, com aconsegueix que se li
atorgui un habitatge al grup de cases González Hontoria (barri de pescadors
que continua existint) , com viu la processó de la Verge del Carme, com el seu
fill prefereix entrar a treballar a la fàbrica Vincke enlloc de fer de pescador, i
com quan es jubila, adopta el rol de conseller pels nous pescadors.

El projecte de Memòria de la Comunitat Pesquera de Palamós permetrà
conèixer trajectòries com aquesta i la d’altres membres del grup social com el
de treballadors del port, patrons, remendadores, subhastadors, mariners,
pescadors, armadors, treballadors de la fàbrica de gel, calafats etc.. i els
vincles que s’estableixen entre ells. 

Les entrevistes es realitzaran  en el port, on hi ha el mòdul expositiu del Museu
de la Pesca, per  així aprofitar l’entrevista per apropar la Càtedra d’Estudis
Marítims (Universitat de Girona – Ajuntament de Palamós) i el Museu de la
Pesca a la comunitat.

http://www.giscampus.org/francesc/interface/start.html
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2.12.Projecte IMS Patrimoni Marítim i Pesquer de Catalunya

Durant els darrers mesos ha quedat enllestit el Projecte IMS de cartografia
digital de bases de dades relatives al patrimoni marítim i pesquer de Catalunya.

Aquest projecte de georeferenciació electrònica sobre una base cartogràfica
digital de tots aquells ítems susceptibles d'ésser ubicats  i representats en un
mapa neix de la col·laboració entre la Càtedra d'Estudis Marítims (Universitat
de Girona - Ajuntament de Palamós) i del Servei Central de Biblioteques de  la
Universitat de Girona, amb el suport del Museu de la Pesca

L'objectiu és fondre en un mateix recurs electrònic tota la documentació
disponible i de procedència diversa i crear  una eina que permeti posar a
disposició del públic en general  totes aquelles dades que s'han anat recollint
durant temps.

Bases de dades a partir de les quals es realitza el projecte:

- Inventari del Patrimoni Marítim i Pesquer de la Costa Brava 
- Caladors de pesca 
- Naufragis
- Toponímia
- Thalasonímia
- Localització de biotops marins
- Prats de farenógamas
- Zones protegides i parcs naturals marins
- Ubicació de piscifactories
- Localització d'esculls artificials
- Infrastructures portuàries

Actualment es pot consultar una versió en fase de proves en l'adreça
electrònica: http://www.giscampus.org/francesc/interface/start.html

Aquest IMS (Internet Map Server) és alhora un dels pilars principals del nou
Centre de Documentació del Mar i de la Pesca creat  a la mateixa vila de
Palamós, fruit d' un conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona i
l'Ajuntament de Palamós a través dels seus ens, la Càtedra d’Estudis Marítims i
el Museu de la Pesca.

En el projecte hi participen actualment diverses institucions i organismes. La
idea, la coordinació i el suport tècnic documental corren a càrrec de la Càtedra
d’Estudis Marítims (Universitat de Girona – Ajuntament de Palamós), que fou la
que proposà unir tota la informació generada i documentació coneguda i crear
una eina per fer-la arribar a la societat. En el vessant tècnic informàtic i de
generació i preparació de la cartografia hi participa el SIGTE (Servei
d'Informació Geogràfica i Teledetecció) de la Universitat de Girona.
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La Universitat hi participa també a través del seu Servei Central de
Biblioteques, que ofereix suport tècnic documental i informàtic i hostatjarà la
versió definitiva de l’IMS – ja ho fa amb les bases de dades mantingudes pel
Grup d'Estudis Socials de Pesca Marítima (GESPM).

Aquesta fase se centra en la recollida de la informació i en la generació de les
bases de dades informàtiques necessàries per a la seva gestió. El servidor
combina una informació obtinguda de forma directa o generada a partir de la
recerca científica amb el buidatge de fonts documentals, i l' extreta d’altres
fonts informatives. El projecte preveu que inicialment el servidor ofereixi
diferents capes d’informació 

http://biblioteca.udg.es/cem
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2.13. 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 mateixa 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

Aquesta web periòdicament és actualitzada amb l’objectiu de donar a conèixer
les activitats de la Càtedra d’Estudis Marítims (Universitat de Girona –
Ajuntament de Palamós)
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2.14. 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:

- Viatge a Bruxelles. European Seafood. Del 25 al 28 d'abril.
- Congrés Pesca de Catalunya. L’Ametlla de Mar, 4 i 5 de novembre.
- Jornades Laboratori "Què s'entén per Museus Marítims?"

assistència a les sessions de treball dels dies 15 de març, 19 d'abril, 24 de
maig i 14 de juny.

- Programa de Radio a Catalunya Cultura : dies 4 i 25 de maig.
- Visita Aula Gastronòmica  del Mercat de la Boquería. 2 de desembre.
- Coordinació de les II Jornades de Comercialització. Palamós, 29 i 30 d'abril.
- Reunions de Treball de la Comissió tècnica de la Fira del Peix de Palamós:

6/6, 14/7, 18/11, 28/11.
- Reunions de treball amb Giropesca, Associació per la millora de la 

comercialització de la pesca a Girona

• Assistència de Jaume Badias com a representant del la Càtedra d'Estudis
Marítims a activitats de caràcter científic o acadèmic:

- Col·loqui sobre Patrimoni Marítim. Perpinyà (Catalunya Nord), 2 i 3 de
desembre de 2005.

- 9TH Conference of the North Atlantic Fisheries History Association
(NAHFA). Porto (Portugal), 6, 7 i 8 desembre de 2005.
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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 Gironina de Confraries de Pescadors
• 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 la UdG
• Servei de Biblioteques de la UdG
• Ports de la Generalitat
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5. Publicacions
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Durant l'any 2005 s'ha continuat amb la línia de publicacions encetada l'any
2003 amb els Quaderns Blaus. En aquest sentit s'han publicat quatre nous
títols i a la vegada s'han reeditat els Quaderns Blaus 11, 12, 13, 14 i 15.
Els tiratges inicials són sempre de 100 exemplars, mentre, les reedicions es fan
de 50 exemplars.

Títol publicació Tiratge inicial (2005) Reedicions (2005) Total

QB 002 La gamba, un recurs extraordinari

QB 003 El lluç

QB 004 L'anxova

QB 005 Biologia, conservació i pesca de l'escamarlà…

QB 006 La diversitat de formes de la reproducció…

QB 007 La selectivitat de les arts d'arrossegament

QB 009 Història i teoria del suquet

QB 010 Estado actual de la antropologia de la pesca

QB 011 Lleugera idea dels principis teòrics…. 50 u. 50 u.

QB 012 El sector pesquer 100 u. 50 u. 150 u.

QB 013 Evolución histórica y cultural de las almadrabas 100 u. 50 u. 150 u.

QB 014 Estudi de les fonts documentals 100 u. 50 u. 150 u.

QB 015 Las cofradías en España 100 u. 50 u. 150 u.

TOTAL 400 u. 250 u. 650 u.
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Liquidació del pressupost 2005
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Càtedra d'Estudis Marítims (UdG - Ajuntament de
Palamós)

Ingressos 2005

Ingresos

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

4.507,59

Aportació UdG del 50% del cost total de la beca predoctoral 4.896,00
Aportació Aj. de Palamós del 50% del cost total de la beca
predoctoral

4.896,00

Aportació Ajuntament de Palamós pel funcionament de la
Càtedra 

50.763,46

Inscripcions a jornades i venda de publicacions 850
Subvencions 10.000,00

TOTAL 75.913,05
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Càtedra d'Estudis Marítims (UdG - Ajuntament de Palamós)

Despeses 2005

   Euro

CAPÍTOL 1: PERSONAL 34.887,50
Personal eventual
Tècnic gestió cultural (dedicació completa) 24.500,00
Tècnic documentalista (mitja jornada) 10.387,50
CAPÍTOL 2: DESPESES DE BÉNS CORRENTS I
SERVEIS
Material, subministraments i altres 18.330,00
Difusió i publicitat 1.500,00
Material d'oficina 1.200,00
Telèfons i comunicacions 740,00
Adquisició videocàmera 996,00
Activitats d'Acció Cultural  
Presentacions i jornades 5.098,53
Adquisicions Centre de Documentació 3.000,00
Publicacions 3.400,80
Representació i protocol 2.394,45
CAPÍTOL 4: TRANSFERÈNCIES CORRENTS 9.792,00
Beca predoctoral Càtedra 9.792,00
CAPÍTOL 6: INVERSIONS REALS 12.904,00
Equipament de mobiliari Centre Documentació 4.298,97
Il·luminació Centre Documentació 8.604,80
TOTAL 75.913,05 75.913,05

Dues factures de Copisteria Miracle de l'any 2005 (330,64 € i 230,32 €) no es van poder
comptabilitzar el 2005 i passen a l'apartat de despeses de béns corrents i serveis del 2006.
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• APORTACIÓ TOTAL DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA:      9.403,59 €
• APORTACIÓ TOTAL DE L'AJUNTAMENT DE PALAMÓS:   55.659,46 €

Càtedra d'Estudis Marítims. 
Ingressos 2005

Aportació 
UdG
12%

Aportació 
Ajuntament 
de Palamós

74%

Inscripcions i 
vendes de 

publicacions
1%

Subvencions
13%

Aportació UdG

Aportació Ajuntament
de Palamós

Inscripcions i vendes de
publicacions

Subvencions



Càtedra d'Estudis Marítims (Universitat de Girona - Ajuntament de Palamós)
                     Memòria 2005

55

7. Pla d'actuacions  i pressupost pel 2006
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Pla d'actuacions pel 2006

Objectius

- Fer que la presència de la Càtedra d'Estudis Marítims a Palamós sigui més
valorada i visible a nivell local i n’esdevingui un valor afegit per a la població,
que la senti seva. 

- Fer participar els grups científics vinculats a la Càtedra per a que utilitzin
aquest mitjà per a donar a conèixer els seus estudis i resultats tant a nivell
de publicacions com a nivell de conferències, jornades, etc

- 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 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). 

- 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. 

- 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, Consell General del
Pirineus entre d'altres)

1. Jornades, conferències i presentacions

• II Jornada d'Etnologia FESCAT 2006
El tema de les jornades serà un monogràfic dedicat a les recerques que
s'han fet i s'estan realitzant en l'àmbit de l'etnografia marítima en l'àrea dels
països catalans.

• V Jornades Promediterrània 2006: El consum del peix.
En el marc de la Fira del Peix Fresc

• Presentació dels resultats del Projecte IPEC Recerca/Anàlisi Mestres d'aixa
i calafats a la Costa Brava. 
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Trobada amb diferents mestres d'aixa de la Costa Brava amb taula rodona
sobre l'ofici amb:

- Mestres d'aixa jubilats i joves
- Representant de l'administració per a explicar que s'està fent a nivell de la

preservació de l'artesanat
- Representants de l’ofici d'altres comunitats que ens explicaran les seves

experiències.

• Presentació del Internet Map Server de la Càtedra d’Estudis Marítims i del
Museu de la Pesca. Servidor de mapes a través d’internet, consultable des
de qualsevol ordinador connectat a la xarxa. Aquest servidor esta pensat i
concebut com una  eina interactiva de consulta per difondre el coneixement
del patrimoni marítim i pesquer català.

• Presentació del Projecte NINAM, plataforma d’estudi dels cetacis de la
Mediterrània Nordoccidental.

• Presentació de l’estudi de FROM sobre Els hàbits de compra, conservació i
consum del peix.

• Lliçó inaugural curs 2006-2007 de la Càtedra d'Estudis Marítims.

2. Cicles i cursos

• Cicle de conferències sobre els ports.

- El disseny i la construcció dels ports. 
Sr. Fernando Hermosilla, 
Cap de l’Oficina Tècnica de la UTE Dic Sud Obres d’ampliació del port de
Barcelona

- Els ports catalans. Una evolució històrica
Sr. Joan Alemany

- El creixement de les actuacions urbanístiques en l'àmbit dels ports urbans
Manel Solà-Morales. Arquitecte. Professor de l'Escola d'Arquitectura de
Barcelona

- El port de Palamós: present i futur. 

• Curs d'estiu de la UdG: El mar a l'edat mitjana.

• Cicle de cinema documental 
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3. Publicacions

• Quaderns Blaus. 

QB016 
ROSA M. PLAYÀ 
Els ibers i el mar

QB017 
JOAN L. ALEGRET
Etnologia de les societats marítimes: perspectives d’anàlisi, àmbits d’estudi i propostes de treball

QB018 
SAID CHAOKI CHAKOUR
Evolución institucional y desarrollo del sector pesquero en Argelia
       
QB019 
BEGOÑA MARUGÁN
Les dones i el mar

QB020 
FRANÇOIS FÉRAL 
Les institucions marítimes

       
• Actes de les IV Jornades Promeditèrrània 2004 El turisme i el mar. El 

patrimoni marítim i els nous turismes. 

• Actes de les II Jornades sobre la Comercialització del peix fresc. 

• Publicació del llibre Les ordinacions de les pesqueres de Cadaquès

4. Recerca

• Projecte IPEC Recerca/Documentació Memòria de la Comunitat Pesquera
de Palamós.

• Beca Ivette Barbaza per a incentivar els estudis en l'àmbit de l'etnologia
marítima i pesquera en l'àrea dels Països Catalans.

• Continuació de la Beca Especial Predoctoral otorgada al sr. Alfons Garrido
sobre història de les confraries de pescadors.

5. Difusió

• Renovació i actualització periòdica dels continguts de la web de la Càtedra
d'Estudis Marítims. Traducció dels continguts al castellà i a l'anglès.

• Donar difusió des dels mitjans locals del projecte IPEC/documentació
Memòria de la Comunitat Pesquera de Palamós per a una millor captació
d'informadors.
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• Utilització periòdica del diari 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 camàlics, 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. Coordinar-ho 
amb àrees de Conservació i Difusió. 

En un àmbit més concret, pel que respecta al Centre de Documentació de la
Pesca i el Mar (DOCUMARE), els objectius de cara al 2006 són:

Compra de llibres i subscripcions a revistes

Confecció d’una llista bibliogràfica amb tots els títols de monografies i de
subscripcions a revistes, que siguin del nostre interès, per tal de poder
augmentar el fons bibliogràfic del Centre de Documentació.

Difusió del Centre de Documentació

Pàgina web del Centre de Documentació de la Pesca i el Mar on hi haurà:

• Introducció: On s’explica la història del Centre de Documentació. 

• Biblioteca: Explicar quin tipus de fons tenim: revistes, monografies,
videos, DVD’s, CD’s, plànols, fotografies….
Pel que fa a les revistes, que és la informació més viva, posar en un
llistat les que es reben. També farem un Butlletí de Sumaris, que és
un servei que facilita la consulta dels sumaris de totes les revistes
que rep el centre.

En el cas de les monografies hi haurà també un apartat de les últimes
publicacions rebudes, amb un escanejat de la portada i un abstract
del document.

• Informació: Informació pràctica sobre el centre: horaris, espai, com
funcionen les consultes, preus de les consultes, etc…

• Catàleg on-line: Ara mateix posar-hi el link amb la UdG i REBIUN,
però més endavant s’ha de poder posar tota la base de dades del
Centre a través de la web.
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• Publicacions electròniques: Penjar a la pàgina articles o bé
publicacions (treballs inèdits, Quaderns Blaus…) en versió
electrònica, en PDF.

Fullet informatiu

Aprofitant la posta en marxa de la nova del seu del Centre de Documentació es
farà un fullet informatiu per tal d’informar dels horaris, fons i ubicació del Centre
de Documentació de la Pesca i el Mar.

Habilitació de l’espai pel nou Centre de Documentació

El despatx annex al Centre de Documentació s’habilitarà com una sala de dues
funcions:

• Un espai tancat i reservat per poder-hi fer reunions.
• Un espai de visionat de pel.lícules i DVD de consulta, així com de

gravacions sonores.
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PRESSUPOST 2006

Pressupost de despeses 2006

Càtedra d'Estudis Marítims

   Euros

CAPÍTOL 1:  PERSONAL 40.500,00

Tècnica documentalista 13.500,00

Tècnic Càtedra 27.000,00

CAPÍTOL 2:  DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 37.000,00

Material, subministraments i altres

Material d'oficina 1.300,00

Telèfon i comunicacions 1.700,00

Difusió i publicitat 2.500,00

Projecte IMS 6.000,00

Activitats d'Acció Cultural Càtedra 

Adquisicions Centre de Documentació 3.000,00

Publicacions 6.000,00

Beca Yvette Barbaza 3.000,00

Jornades, conferències i presentacions 9.000,00

Cursos i cicles 4.500,00

CAPÍTOL 4: TRANSFERÈNCIES CORRENTS 12.780,00

Beca predoctoral (UdG) 12.780,00

CAPÍTOL 6: INVERSIONS REALS 2.000,00

Equipament Centre de Documentació 2.000,00

TOTAL 92.280,00 92.280,00

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

Pressupost d'Ingressos 2006

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

4.507,59

Aportació UdG del 50% del cost total de la beca predoctoral 6.890,00

Aportació Aj. de Palamós del 50% del cost total de la beca predoctoral 6.890,00

Aportació Ajuntament de Palamós pel funcionament de la Càtedra 60.642,41

Inscripcions a jornades i venda de publicacions 850,00

Subvencions 12.500,00

TOTAL 92.280,00
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