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Índex 1 
 
 
 
 
 

E1 Fitxes de les activitats 
E1.1. Jornada tècnica sobre sostenibilitat de la gamba  
E1.2  Presentació de tres nous títols de la col·lecció Quaderns Blaus  
E1.3  Presència a la Mostra d’Entitats Marítimes a Barcel ona  
E1.4 Presentació del Servidor de Cartografia Marítima i Pesquera del    
          litoral català 
E1.5 Jornades tècniques sobre Reserves Marines d’Interès  Pesquer 
E1.6 Coloquio Internacional “Patrimónios Marítimos e Mus eologia”.  
Ilhavo, Portugal 
E1.7 Presència al Saló Nàutic de Barcelona  
E1.8 Presència a la Fira de Mostres Científica de la UdG   a Girona  
E1.9 Lliçó inaugural del curs 2007-2008 
E1.10 Presentació del QB 21  
E1.11  II Jornada d’Etnologia a la Costa Brava 
E2 Col·laboradors becàries  
E3 Publicacions  
E4 Convenis  
E5 Ressò extern  
E6 Liquidació del pressupost  
E7 Pla d’actuacions de l’any en curs  
E8 Pressupost per a l’any en curs 
 

                                            
1 Segons el model normalitzat per a la memòria anual. 
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E1 FITXES DE LES ACTIVITATS 
 
E1.1    

    

Jornada tècnica sobre sostenibilitat de la gamba 
 
Tipus d’activitat:      

□ congrés 
x seminari, jornada, conferència...     
□ activitat docent 
□ altres: ................................         

 

Data: 10 de març de 2007  
 
Durada (en hores) 
 3 hores 
Tipus de participació de la càtedra 

X organitzadora 
□ co-organitzadora  

Altres entitats co-organitzadores  
Confraria de Pescadors de Palamós 
 
Col·laboradors 

Nom Francesc Sardà i Joan B. Company     

Institució Institut de Ciències del Mar – CSIC  
Contribució del col·laborador al prestigi de la càtedra 

  

Aquests dos doctors en biologia són dos autoritats contrastades pel que 
respecta a la biologia marina, concretament pel que  respecta a la gamba, 
i han realitzat nombrosos estudis sobre el comporta ment d’aquesta 
espècie.  

 

 

 
Nombre de participants 

De la UdG: 3    
De fora de la UdG: 40    

 
Enquestes de satisfacció.  

S’han fet?    
Sí     □         No   X 

Valoració dels resultats 
Positiva, ja que, després de la presentació per par t de Francesc Sardà i Joan B. 
Company dels seus estudis sobre el cicle vital i la  regeneració de la gamba, es va 
informar i debatre als els pescadors presents diver ses possibilitats de cara la 
sostenibilitat de l’espècie. 

 
Breu justificació de l’interès de l’activitat en relació als objectius de la càtedra 

 
Apropar el sector pesquer al món de la ciència i es tablir una jornada de diàleg i treball 
entre ambdós parts. 
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Documentació annexa 
Si es creu convenient, es pot fer constar l’enllaç a la pàgina web (vídeo de la jornada) 
 

http://diobma.udg.edu:8080/dspace/handle/10256.1/210 

 
Resum de l’activitat  

 

Des de la Càtedra d’Estudis Marítims en atenció a  la demanda del propi 
sector pesquer, es va organitzar a la Casa del Mar de Palamós, de la Confraria 
de Pescadors de Palamós, la Jornada tècnica sobre sostenibilitat de la gamba 
adreçada als professionals de la mar, per donar informació i debatre sobre el 
futur de la gamba. 
 
En aquesta jornada tècnica es comptà amb els biòlegs Dr. Francesc Sardà 
(Institut de Ciències del Mar – CSIC) i Dr. Joan Baptista Company (Institut de 
Ciències del Mar – CSIC) qui explicaren als pescadors assistents, mitjançant el 
programa que surt a continuació, el futur del recurs i les alternatives de gestió 
 

 
 
Programa 
 

1. Introducció als antecedents i objectius de la reunió.  
2. El cicle vital i estacional. Biologia bàsica de la gamba.  
3. Fluctuacions periòdiques. Cascading i el procés de regeneració.  
4. Estat actual de la gestió de la gamba i instruments de gestió a l’abast: 

vedes, reducció d’esforç, adaptació tecnològica dels vaixells, graelles i 
fondàries.  

5. Propostes de sostenibilitat i investigacions de futur.  
6. Debat general. 
7. Cloenda. 

 
En l’acte hi van assistir 38 pescadors dedicats a la pesca de la gamba. 
Aquesta jornada tècnica va ser enregistrada en vídeo i pot ser visionada en la 
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següent pàgina web: 
http://diobma.udg.edu:8080/dspace/handle/10256.1/210 
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E1.2 

    

Presentació de tres nous títols de la col·lecció Quaderns Blaus  
 
Tipus d’activitat:      

□ congrés 
□ seminari, jornada, conferència...  
□ activitat docent 
□ altres: presentació de publicacions de la Càtedra d’Estudis  
Marítims         
 

Data 
16 de març de 2007     
 
Durada (en hores) 
2 hores 
Tipus de participació de la càtedra 

□ organitzadora 
□ co-organitzadora     

Altres entitats co-organitzadores  
Museu de la Pesca 
 
Col·laboradors 

Nom Rosa M. Playà  
Institució Universitat de Barcelona     
Contribució del col·laborador al prestigi de la càtedra 

 

Aquesta arqueòloga, autora d’un dels títols present ats, és especialista 
pel que respecta a l’estudi del paper de la pesca e n les comunitats 
ibèriques del litoral català. 
 

 
Nombre de participants 

De la UdG:  2 
De fora de la UdG: 56 

 
Enquestes de satisfacció.  

S’han fet?    
Sí     □         No   □    

Valoració dels resultats 
Positius, ja que després de la conferència de la Sr a. Rosa M. Playà,   
 

Breu justificació de l’interès de l’activitat en relació als objectius de la càtedra 

 

Donar a conèixer l’estat actual de la investigació arqueològica de la 
pesca en època protohistòrica al nostre país. 
 

 

 
Documentació annexa 
Si es creu convenient, es pot fer constar l’enllaç a la pàgina web (vídeo de la jornada): 
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http://diobma.udg.edu:8080/dspace/handle/10256.1/226 

 

Resum de l’activitat  
 
L’acte va estar presidit pel Sr. Feliu Antúnez, regidor de cultura i patrimoni de 
l’Ajuntament de Palamós, i per Joaquim Majó, vicerector de Desenvolupament 
Tecnològic i Gestió del Coneixement de la Universitat de Girona, acompanyant 
al director de la Càtedra d’Estudis Marítims, el Dr. Joan Lluís Alegret. 
L’acte es va celebrar al Museu de la Pesca, al moll pesquer de Palamós, el 
passat 16 de març de 2007 i comptà amb la presència de 58 persones. 
 
Durant l'acte l'arqueòloga Rosa Mª Playà parlà sobre La pesca en època dels 
ibers ja que tot i que habitualment s’ha dit que els ibers "vivien d’esquenes al 
mar" les restes arqueològiques recuperades gràcies a les excavacions 
demostren que van saber aprofitar els recursos que aquest medi els hi oferia. 
Aquestes restes són el punt de partida per saber com i què pescaven i, per 
extensió, com era la seva relació amb el mar. 
 
Aquests 3 nous volums apleguen tres aspectes d'àmbits temàtics diferents 
però lligats pel nexe marítimo-pesquer. En aquest aspecte, aquests Quaderns 
Blaus incideixen especialment en temes fins ara poc tractats en els anteriors 
Quaderns Blaus com són les evidències arqueològiques que testimonien 
l'activitat marítima i pesquera dels ibers, l'estudi de les societats marítimes des 
d'una perspectiva etnològica i l'evolució del sector pesquer en un país 
mediterrani com Algèria. 
 

 
Moment de la presentació 
 
 
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 nous títols de Quaderns Blaus que es van presentar són 
els següents: 
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QB016 Els ibers i el mar. Dades sobre la pesca en època protohistòrica al litoral mediterrani 
català (s. VI al II aC), de Rosa M. Playà 
 
QB017 Etnologia de les societats marítimes: perspectives d'anàlisi, àmbits d'estudi i propostes 
de treball, de Joan L. Alegret 
 
QB018 Evolución institucional y desarrollo del sector pesquero en Argelia , de Said Chaouki 
Chakour i Joan L. Alegret  

 
Les publicacions Quaderns Blaus Documents de Treball, editades per la 
Càtedra d’Estudis Marítims i el Museu de la Pesca, van nèixer 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.  
 
Aquesta jornada tècnica va ser enregistrada en vídeo i pot ser visionada en la 
següent pàgina web:  
 
http://diobma.udg.edu:8080/dspace/handle/10256.1/226 
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E1.3    

    

Presència a la Mostra d’Entitats Marítimes a Barcel ona 
 
Tipus d’activitat:      

□ congrés 
□ seminari, jornada, conferència...  
□ activitat docent 
□ altres: participació a fira         

 
Data 
1, 2, i 3 de juny de 2007 
Durada (en hores) 

10 hores cada dia 
Tipus de participació de la càtedra 

□ organitzadora 
□ co-organitzadora  
entitat convidada     

Altres entitats co-organitzadores  

 

 
Col·laboradors 

Nom 
Institució 
Contribució del col·laborador al prestigi de la càtedra 

 

Mostra organitzada pel Museu Marítim de Barcelona 
 

 
Nombre de participants 

De la UdG ............................. 
De fora de la UdG............... 

 

Durant les 3 jornades van passar per l’stand més d’ un centenar de 
persones a les quals se’ls hi van entregar tríptics  i se’ls hi va respondre a 
les seves preguntes. 
 
Enquestes de satisfacció.  

S’han fet?    
Sí     □         No   X 

Valoració dels resultats 
 
Positiva, ja que mitjançant un stand es van donar c onèixer les recerques 
dutes a terme des de la Càtedra d’Estudis Marítims (projeccions 
contínues de dvd i powerpoints) i es van exposar le s publicacions 
editades. 

 
Breu justificació de l’interès de l’activitat en relació als objectius de la càtedra 

 

Informar i difondre la missió, els objectius i les activitats de la Càtedra 
d’Estudis Marítims a la persones assistents a la mo stra . 
 



 

Memòria d'activitats 2007 10 

 

 
Documentació annexa 
Si es creu convenient, es pot fer constar l’enllaç a la pàgina web  

 

 

Resum de l’activitat  

 

Durant els dies 1, 2 i 3 de juny es va realitzar al Moll de la Fusta de Barcelona 
una Mostra d’Entitats Marítimes on la Càtedra d’Estudis Marítims va disposar 
d’un stand d’informació de les seves activitats conjuntament amb el Centre de 
Documentació de la Pesca i el Mar, i el Museu de la Pesca. 
En aquest stand es podien adquirir publicacions editades per la CEM, conèixer 
mitjançant un powerpoint les activitats principals de la càtedra i visionar 
diferents dvds com el “Peix que es mossega la cua” o “Converses de Taverna”. 
 
En la mateixa mostra hi eren presents stands d’institucions i entitats de tot 
Catalunya, la Catalunya Nord i de Galícia. 
 

 
 
Aquesta mostra va coincidir amb la V Regata Fòrum de Vaixells d’È poca i 
Vela Llatina. 
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E1.4.    

    

Presentació del Servidor de Cartografia Marítima i Pesquera 
del Litoral Català  
 
Tipus d’activitat:      

□ congrés 
□ seminari, jornada, conferència...  
□ activitat docent 
□ altres: Presentació d’un producte realitzat des de la Càted ra 
d’Estudis Marítims  
 

Data 
13 de juny de 2007  

Durada (en hores) 
2 hores 
Tipus de participació de la càtedra 

X organitzadora 
□ co-organitzadora  

Altres entitats co-organitzadores  

 

 
Col·laboradors 

Institució SIGTE (UdG) 
                  Biblioteca de la UdG 
                Centre de Documentació de la Pesca i el Mar DOCUMAR E 
              Museu de la Pesca 
              Centre de Promoció de la Cultura Popu lar i Tradicional    
              Catalana   
              Direcció General de Pesca i Afers Mar ítims 
 
Contribució del col·laborador al prestigi de la càtedra 

 
Col·laboració activa entre diferents òrgans de la U dG i altres institucions 
per a un projecte comú dirigit a fer accessible els  coneixements que es 
tenen sobre patrimoni pesquer i marítim en general.  
 

 

 
Nombre de participants 

De la UdG 4     
De fora de la UdG 60 

 
Enquestes de satisfacció.  

S’han fet?    
Sí     □         No   X 

Valoració dels resultats 
Positiva, ja que aquest recurs electrònic aplega da des recollides en 
els darrers anys des de la Càtedra d’Estudis Maríti ms i d’altres 
aportades des de la Direcció General de Pesca i Afe rs Marítims de 
la Generalitat de Catalunya, el Centre de Promoció de la Cultura 
Popular i Tradicional Catalana i l’Institut Cartogr àfic de Catalunya. 
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Breu justificació de l’interès de l’activitat en relació als objectius de la càtedra 

 

Difondre i fer accessible la recerca i recollida d’ informació realitzada en 
l’àmbit marítim català i, concretament, del litoral  gironí. 
 

 

 
Documentació annexa 
Si es creu convenient, es pot fer constar l’enllaç a la pàgina web 
 
http://biblioteca.udg.edu/mapserver 
 

Resum de l’activitat  

 

El dimecres 13 de juny a les 7.30 de la tarda es presentà al Museu de la Pesca 
de Palamós el nou Servidor de Cartografia Marítima i Pesquera del Litoral 
Català, recurs electrònic impulsat per l’Ajuntament de Palamós i la Universitat 
de Girona mitjançant la Càtedra d’Estudis Marítims per donar a conèixer i 
posar en valor el patrimoni litoral de Catalunya a través de la xarxa Internet de 
forma fàcil, exhaustiva i gratuïta. Aquest nou recurs és el resultat d’un llarg 
procés de selecció i buidatge d’informació procedent de diferents projectes de 
recerca en el que hi ha col·laborat la Càtedra d’Estudis Marítims i el Museu de 
la Pesca. S’hi pot accedir anant a http://biblioteca.udg.edu/mapserver 

 

La tecnologia Internet Map Server (IMS) ha permès fondre en un mateix recurs 
electrònic informació geogràfica, fotogràfica i textual procedent del buidatge de 
les fonts de referència i del Inventari del Patrimoni Marítim i Pesquer de la 
Costa Brava (IPMPB). També s’hi ha afegit el material digital procedent de la 
Càtedra d’Estudis Marítims de la Universitat de Girona, de l’Institut Cartogràfic 
de Catalunya i del Departament d’Agricultura i Acció Rural de la Generalitat de 
Catalunya. Així, navegant per la cartografia l’usuari podrà conèixer i ubicar al 
territori els punts d’interès patrimonials del litoral gironí, la localització i la 
història dels naufragis ocorreguts a Catalunya, els principals caladors de pesca 
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i les espècies més comunes, informació sobre les confraries, els fars o la 
toponímia local. L’objectiu dels seus responsables és que les capes 
d’informació vagin creixent en el futur introduint nous temes i aspectes per 
descobrir del litoral català. 

 

El projecte ha comptat amb la participació activa del SIGTE en la fase de 
disseny de l’aplicació informàtica i de la Biblioteca de la Universitat de Girona 
que hostatja el recurs i dóna suport tècnic a la seva publicació. La Diputació de 
Girona i el DAR han col·laborat en la seva financiació. Aquest recurs és alhora 
un dels pilars principals de Documare: Centre de Documentació del Mar i de la 
Pesca, servei d’informació especialitzada ubicat a Palamós que ha coordinat la 
fase final del projecte. 

L’acte de presentació va estar presidit per l’alcaldessa de Palamós, Mª Teresa 
Ferrés, i el vicerector de recerca en humanitats i ciències socials de la 
Universitat de Girona, Dr. Joaquim M. Puigvert. 
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E1.5    

    

Jornades tècniques sobre Reserves Marines d’Interès  Pesquer 
 
Tipus d’activitat:      

□ congrés 

x seminari, jornades , conferència...  
□ activitat docent 
□ altres: ................................         

 
Data  
5 i 6 d’octubre de 2007 
 
Durada (en hores) 
15 hores 
Tipus de participació de la càtedra 

X organitzadora  
□ co-organitzadora  

Altres entitats co-organitzadores  

 

 
Col·laboradors 

 

Institució Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación  
             Direcció General de Pesca i Afers Marí tims  
               Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicio nal    
             Catalana   
             Diputació de Girona 
             Ajuntament de Palamós                
             Museu de la Pesca 
             Confraria de Pescadors de Palamós 
              
 

 
Contribució del col·laborador al prestigi de la càtedra 

 

 

 

 
Nombre de participants 

De la UdG 22 
De fora de la UdG: 79    

 
Enquestes de satisfacció.  

S’han fet?    
Sí     □         No   □ 

Valoració dels resultats 

 

 
Breu justificació de l’interès de l’activitat en relació als objectius de la càtedra 
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Documentació annexa 
Si es creu convenient, es pot fer constar l’enllaç a la pàgina web (vídeo de les jornades): 
 
http://diobma.udg.edu:8080/dspace/handle/10256.1/315 

 

Resum de l’activitat  

 

La inauguració de les jornades va ser presidida per l’alcaldessa de Palamós, 
M. Teresa Ferrés, pel vicerector de la Universitat de Girona, Joaquim M. 
Puigvert, pel Director General de Recursos Pesqueros del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, Fernando Curcio i pel Director General de 
Pesca i Acció Marítima del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció 
Rural de la Generalitat de Catalunya, Martí Sans, i pel representant de la 
Confraria de Pescadors de Palamós, Josep Llàtzer. 
 

 
Inauguració de les jornades 
 
Un cop acabat l’acte protocolari, el Sr. Fernando Curcio va exposar la quines 
eren les línies del govern espanyol pel que fa a la gestió de les reserves 
marítimes d’interès pesquer. A continuació, Sílvia Revenga, Jefa de Sección 
de Reservas Marinas de la Secretaría General de Pesca del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, va presentar la ponencia Diez Reservas 
Marinas de Interés Pesquero del estado español  en veinte años de 
experiencia: historia, actualidad y perspectivas 
En aquesta ponencia es va explicar el marc legal a partir del qual s’articulen 
les RMIP, el què s’entén per RMIP i els resultats de vint anys de gestió, amb 
els seus problemes i avenços.  
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Imatge del públic assistent 
 
A continuació, Ignasi Olivella, responsable de la Secció de Protecció del 
Litoral. Direcció General de Pesca i Acció Marítima de la Generalitat de 
Catalunya, va presentar la ponència Evolución histórica y prospectiva para la 
gestión de les Reservas Marinas de Interés Pesquero en el mar de Catalunya 
on realitzà una anàlisi de l’esforç pesquer en els darrers anys i com aquest ha 
afectat els ecosistemes marins i la necessitat d’avancar en el 
desenvolupament de les RMIP. 
 
Tot seguit, Antonio Garcia-Allut, de la Facultad de Humanidades, Universidad 
de A Coruña, va plantejar, en la seva ponència Gestión participativa y 
responsabilidad compartida en las AMP de interés pesquero: el caso de la 
Reserva de Lira (Galicia), a partir de l’anàlisi de la pesca artesanal a Galícia, el 
cas concret de Lira, on el 35% de la població viu directament de la pesca 
artesanal, la finalitat de la creació d’una RMIP i la seva evolució. 
 
La següent ponència, realitzada per Guilem Mas i Marta Cavallé, portava per 
títol La custòdia marina: participación de la sociedad civil en la conservación 
del mar. Els conferenciants van explicar el paper de la Xarxa de Custòdia 
Marina dins la Xarxa de Custòdia del Territori, una estratègia de conservació 
basada en acords entre propietaris i entitats de custòdia. En el cas, de la 
Custòdia Marina, entre l’estat i els ususaris (pescadors professionals, 
recreatius, submarinistes....) amb la mediació d’una entitat de custòdia. 
 
En la darrera sessió del matí, Raúl Garcia, de WWF/ADENA va presentar la 
Propuesta de Red Representativa de Areas Marinas Protegidas de Espanya. 
En aquesta proposta, després d’una anàlisi de l’evolució de les captures, 
plantejava la creació d’Àrees de Protecció Marina a Espanya, posant 
incidència en 20 zones que demanen protecció urgent. Finalitzà l’exposició 
amb el cas concret de Lira. 
 
La sessió de la tarda s’inicià la ponència Evolución y gestión de los usos en el 
ámbito marino del Parque Natural de Cap de Creus: impactos biológicos y 
socioeconómicos, impartida per Josep Lloret, del Departament de Ciències 
Ambientals, Universitat de Girona, i per Victòria Riera, Directora del Parc 
Natural del Cap de Creus. En aquesta ponència s’explicà la història i l’evolució 
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del Parc Natural del Cap de Creus, explicant la decadència de la pesca 
artesanal enfront la creixent pesca recreativa i la pràctica de submarinisme. La 
intervenció va aprofundir en la gestió del parc natural i els seus reptes de futur. 
 

 
Intervenció de Victòria Riera i Josep Lloret (UdG) 
 
 
La següent intervenció la dugué a terme Raquel De la Cruz, del Instituto 
Universitario de Ciencias Políticas y Sociales de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de La Laguna i portà per títol Turismo y Pesca en la RMIP de El 
Hierro (Islas Canarias). Explicà la convivència entre la pesca artesanal i el 
turisme (amb el pes econòmic dels equipaments que comporta), i com es creà 
la RMIP, amb les seves àrees diferenciades per característiques i usos 
determinats. 
 

 
Tríptic de les jornades 
 
Finalitzà la sessió de tarda amb l’exposició de Nuri Muñoz, responsable de 
l’àrea protegida de les illes Medes, que dugué per títol El área protegida de las 
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Illes Medes : relación y efectos sobre la pesca artesanal. Després d’explicar la 
història i evolució de l’àrea protegida i el seu marc legal, exposà l’evolució de 
les espècies comercials de la zona protegida i les captures i pesos mitjans dins 
i fóra de l’AIPM, i les perspectives de futur per a la conservació de les 
espècies. 
 
 
El dissabte al matí es reiniciaren les jornades amb la ponència de Jose Luis 
Sánchez Lizaso, del Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada, 
Universitat d’Alacant, titolada Utilidad de las reservas marinas para la pesca: la 
experiencia de Tabarca. Sánchez Lizaso exposà els inicis de la RMIP des de 
l’any 1986, amb les zones d’usos múltiples amb diferents diferents nivells de 
protecció, les diferents institucions amb poder de decisió, l’activitat (vigilància, 
investigació, delimitació i educació) i sobretot els resultats després de 20 anys. 
 
A continuació Sandra Mallol, coordinadora científica de la Reserva Marina de 
Cala Ratjada, Mallorca, exposà El proceso de creación de una reserva marina: 
el caso de la reserva marina del Levante de Mallorca-Cala Ratjada. 
Explicà la proposta de creació per part de la Confraria de Pescadors de Cala 
Ratjada, ajudats pels estudis previs realitzats i el seguiment de les pesqueres 
que s’hi practicaven, les competències de les administracions, els seus usos i 
restriccions i el seu funcionament i problemàtica. 
 
Aleix Riera, ex-patró major de la Confraria de Fornells i impulsor de la reserva, 
presentà La reserva Marina del Nord de Menorca on explicà la gènesi de la 
reserva, amb la discussió de les diferents propostes presentades i la posterior 
petició fins a la declaració de RM l’any 1999. Tot seguit aprofundí en el seu 
funcionament i en la proposta de reducció de l’esforç de pesca professional. 
 
La darrera ponència de les jornades fou la realitzada per Pere López, de 
Sotavent, associació submarinista del Vendrell promotora de la Reserva 
Marina de la Masia Blanca i que dugué per títol Sí a la recuperación de la 
fauna y flora marina a través de ecosistemas naturales, como la Reserva 
Marina Masia Blanca y a favor de las pescas artesanales. En la seva 
intervenció aprofundí en les dificultats sofertes a l’hora de tirar endavant el 
projecte, amb les trabes administratives i en el que ha suposat a nivell biològic 
la creació d’aquesta RMIP. 
 
Tot seguit es realitzà un torn de preguntes i un debat amb el que es donaren 
per acabades aquestes Jornades Tècniques sobre Reserves Marines d’Interès 
Pesquer. 
 
 
Totes les intervencions van ser enregistrades en dvd i poden ser visionades en 
la web: http://diobma.udg.edu:8080/dspace/handle/10256.1/315 
 
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 on es van celebrar les jornades com en la preparació, 
desenvolupament i bon funcionament dels actes.  
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Aquestes jornades van ser cobertes a nivell informatiu pels diferents mitjans: 
TV3, TV Palamós (Canal 12), TV Costa Brava, Radio Nacional de España, 
Catalunya Ràdio, Ràdio Palamós, La Proa del Baix Empordà. 
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Coloquio Internacional “Patrimónios Marítimos e Mus eologia”. 
Ilhavo, Portugal     
Tipus d’activitat:      

X congrés 
□ seminari, jornada, conferència...  
□ activitat docent 
□ altres: ................................         

 
Data 
19 i 20 d’octubre     

Durada (en hores) 
Els dos dies, de 10 a 18 h 
 
Tipus de participació de la càtedra 

□ organitzadora 
□ co-organitzadora  

 
Entitat convidada     
Altres entitats co-organitzadores  

 

 
Col·laboradors 

Nom 
Institució 
Contribució del col·laborador al prestigi de la càtedra 

 

 

 

 
Nombre de participants 

De la UdG ............................. 
De fora de la UdG............... 

 
Enquestes de satisfacció.  

S’han fet?    
Sí     □         No   □ 

Valoració dels resultats 

 

 
Breu justificació de l’interès de l’activitat en relació als objectius de la càtedra 

 

 

 

 
Documentació annexa 
Si es creu convenient, es pot fer constar l’enllaç a la pàgina web 

 

Resum de l’activitat  
 
Aquest col·loqui va tenir lloc els propassats 19 i 20 d’octubre a la població 
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turística d’Ílhavo, al sud de Porto (Portugal), una vila amb una tradició marinera 
vinculada a la pesca del bacallà i que acull el Museu Marítim d’Ílhavo 
 
L’objectiu del Coloquio Internacional Patrimónios Marítimos e Museologia va 
ser conèixer el que s’està realitzant en l’actualitat a diferents museus marítims 
d’àmbit europeu i debatre les seves polítiques, les estratègies, els perfils, els 
projectes d’investigació i els plantejaments de futur de cada institució, amb 
l’objectiu d’estrenyer lligams i àrees de col·laboració entre les diferents 
institucions participants. 
En aquest sentit en el coloqui hi van participar, a més de la Càtedra d’Estudis 
Marítims, representants de museus portuguesos d’àmbit nacional, museus 
municipals vinculats a l’Atlàntic, la Rede Portuguesa  de Museus, el Museu 
Marítim de Noruega, el Museu do Mar (Vigo), el Museo Marítimo del 
Cantábrico (Santander) i també el Museu de la Pesca (Palamós), entre 
d’altres. 
 
En la conferència de la Càtedra d’Estudis Marítims s’explicà la seva relació 
amb el Museu de la Pesca i els projectes d’investigació realitzats, com la 
primera fase de la Memòria de la Comunitat Pesquera de Palamós, i les 
publicacions i jornades que periòdicament organitza, com les darrreres 
Jornades Tècniques sobre Reserves Marines d’Interès Pesquer. Es posà 
especial esment en el paper de les càtedres de la Udg i la seva vinculació en 
el territori, experiència que es vol adaptar en el cas de la Universitat de 
Coimbra i el Museu Marítim d’Ilhavo. 
 
A més d’exposar els seus programes, la Cátedra d’Estudis Marítims va ser 
convidada a participar en un debat sobre gestió d’entitats patrimonials d’àmbit 
marítim. 
 
 
 

 
Imatge de la intervenció del tècnic de la Càtedra d’Estudis Marítims, Jaume Badias 
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E1.6    
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E1.7    

    

Presència al Saló Nàutic de Barcelona     
 
Tipus d’activitat:      

□ congrés 
□ seminari, jornada, conferència...  
□ activitat docent 
x altres: participació a fira                

 
Data 
Del 3 a l’11 de novembre 
Durada (en hores) 
Cada dia, de 10 a 20 h 
Tipus de participació de la càtedra 

□ organitzadora 
□ co-organitzadora  
 
Entitat convidada     

Altres entitats co-organitzadores  

 

 
Col·laboradors 

Nom 
Institució 
Contribució del col·laborador al prestigi de la càtedra 

 

 

 

 
Nombre de participants 

De la UdG ............................. 
De fora de la UdG............... 

 
Durant les jornades van passar per l’stand més d’un  centenar de 
persones a les quals se’ls hi van entregar tríptics  i se’ls hi va respondre a 
les seves preguntes. D’altra banda es van organitza r, conjuntament amb 
el Museu de la Pesca, dues edicions especials de le s “Converses de 
Taverna” en l’espai condicionat “Marina Tradicional ” dins el Saló Nàutic. 
 
Enquestes de satisfacció.  

S’han fet?    
Sí     □         No   □    

Valoració dels resultats 
 
Positiva, ja que mitjançant un stand es van donar c onèixer les recerques 
dutes a terme des de la Càtedra d’Estudis Marítims (projeccions 
contínues de dvd i powerpoints) i es van exposar le s publicacions 
editades. 

 
Breu justificació de l’interès de l’activitat en relació als objectius de la càtedra 
Informar i difondre la missió, els objectius i les activitats de la Càtedra 
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d’Estudis Marítims a la persones assistents al Saló . 

 

 

 

 
Documentació annexa 
Si es creu convenient, es pot fer constar l’enllaç a la pàgina web 

 

Resum de l’activitat  
 
En el marc del Saló Nàutic de Barcelona (3-11 de novembre) i en l’àmbit 
dedicat a la Marina Tradicional dins el Pavelló 1, es dugueren a terme, a 
petició de l’organització del Saló Naùtic de Barcelona, dues edicions especials 
de Converses de Taverna, organitzades per la Cátedra d’Estudis Marítims i el 
Museu de la Pesca 
 
La primera, el dissabte 3 de novembre a la tarda, dugué per títol Temporals i 
tempestes i comptà amb la participació de tres pescadors experimentats com 
Joseph Mateu, Gumersind Salvador i Albert Ros, els quals explicaren les 
seves experiències en moments on el mar els posava en dificultats degut al 
temps. 
 
La segona sessió, el dissabte 10 de novembre, fou protagonitzada pels 
pescadors Florian Pi, Paco Pi i Salvador Aixarch, els quals, sota el títol genèric 
de Barques de fusta, homes de ferro, explicaren les dificultats dels dia a dia 
d’anar a la mar per treure un jornal. 

 
 
Aquesta activitat, que es realitza un cop al mes a Palamós, va nèixer amb la 
voluntat d’apropar al públic els coneixements orals de totes les generacions de 
gent gran del territori entorn de la mar i del sector pesquer. El resultat ha estat 
una activitat molt ben acceptada pel públic, que cada segon divendres de mes, 
d’octubre a juny, es reuneix a la taverna del port per a escoltar la  història 
marítima de la nostra comunitat explicada en primera persona. 
 
Totes les converses són enregistrades en vídeo per Vídeo Play Serveis. 
Aquestes gravacions esdevenen un valuós material documental per als 
investigadors que usen el Centre de Documentació de la Pesca i el Mar 
DOCUMARE. 
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Aquesta activitat té associat un material de difusió propi: cartells i flyers, amb 
la programació de totes les xerrades detallada i que es reparteixen per la vila. 

 
D’altra banda, la Càtedra d’Estudis Marítims, conjuntament amb el Museu de 
la Pesca i el Centre de Documentació de la Pesca i el Mar DOCUMARE va 
disposar, durant l’edició d’aquest Saló Nàutic, d’un stand propi on es van donar 
a conèixer les activitats pedagògiques i de recerca dutes a teme, com els 
projectes IPEC Inventari del Patrimoni de la Costa Brava, Mestres d’aixa i 
calafats a la Costa Brava, anàlisi d’uns oficis tradicionals i Memoria de la 
Comunitat Pesquera de Palamós, a més de mostrar l’aplicació per internet 
Servidor de Cartografia Marítima i Pesquera del Litoral Català  
 
 

 
 
 
 

 

 



 

Memòria d'activitats 2007 26 

E1.8    

    

Presència a la Fira de Mostres Científica de la UdG   a Girona 
 
Tipus d’activitat:      

□ congrés 
□ seminari, jornada, conferència...  
□ activitat docent 
x altres: participació a fira                
 

 
Data 
Del 15 al 17 de novembre 
Durada (en hores) 
Cada dia, de 10 a 20 h 
Tipus de participació de la càtedra 

□ organitzadora 
□ co-organitzadora  

 
Entitat convidada com a membre de la comunitat cien tífica de la UdG     
Altres entitats co-organitzadores  

 

 
Col·laboradors 

Nom 
Institució 
Contribució del col·laborador al prestigi de la càtedra 

 

 

 

 
Nombre de participants 

De la UdG ............................. 
De fora de la UdG............... 

 
Enquestes de satisfacció.  

S’han fet?    
Sí     □         No   □ 

Valoració dels resultats 
 
La Fira s'emmarca en la 11º Setmana de la Ciència, una iniciativa que té 
per objectiu acostar la investigació i el coneixeme nt científic a la societat. 
En aquest marc la Càtedra d’Estudis Marítims aprofi tà l’esdeveniment per 
informar i mostrar les recerques dutes a termes i l es publicacions 
editades . 

 
Breu justificació de l’interès de l’activitat en relació als objectius de la càtedra 

 

Informar i difondre la missió, els objectius i les activitats de la Càtedra 
d’Estudis Marítims a la persones assistents al Saló . 
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Documentació annexa 
Si es creu convenient, es pot fer constar l’enllaç a la pàgina web 

 

Resum de l’activitat   

 

Per segon any consecutiu la Càtedra d'Estudis Marítims, el Museu de la Pesca 
i Documare,Centre de Documentació de la Pesca i el Mar van compartir 
estand en la Fira de Mostres Científica celebrada els dies 15 a 17 de 
novembre i organitzada del per la Universitat de Girona. La Fira ha estat 
concebuda com un espai de trobada on les diferents unitats de la UdG (grups 
de recerca, instituts de recerca, departaments i càtedres) puguin donar a 
conèixer de manera efectiva la recerca que duen a terme tant als diferents 
col·lectius universitaris com al conjunt de la societat gironina, amb un èmfasi 
especial en els estudiants de secundària. Aquest 2007 la fira ha guanyat en 
qualitat i s'ha obert a la ciutat de Girona, apostant per ubicar una gran carpa a 
la plaça Constitució per la qual ha passat un nombrós públic. 
 

 
 
A banda de  fer difusió de la recerca i de les tasques de documentació que 
estan duent a terme Documare, la Càtedra d'Estudis Marítims i el Museu de la 
Pesca en el camp del patrimoni marítim català, l'estand va servir per donar a 
conèixer els valors de Palamós com a municipi vinculat molt estretament amb 
el sector pesquer, les activitats nàutiques i la conservació dels ecosistemes 
marins. La reproducció de la gamba de Palamós va despertar notable interès 
entre els visitants, així com l'oferta d'activitats pedagògiques emmarcades en 
el programa "Fem Arrels". En aquest sentit, el Museu de la Pesca va gaudir 
d'un lloc destacat dins de l'estand, així com els diferents grups de recerca 
vinculats a la càtedra palamosina. Es van projectar materials editats per la 
Fundació Promediterrània o fragments de les Converses de Taverna. 
 
L'exposició a l'estant va anar acompanyada de conferències en les que es van 
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donar a conèixer diversos aspectes de la recerca que es dur a terme des de la 
seu palamosina. Dijous al matí Alfons Garrido, documentalista de Documare, 
va presentar als estudiants de secundària els resultats del projecte del recurs 
electrònic que permet consultar informació relacionada amb la dimensió 
ambiental, econòmica i patrimonial del litoral, Cartografia Marítima i Pesquera 
del Litoral Català, on l’Inventari del Patrimoni Marítim i Pesquer de la Costa 
Brava tutelat pel Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional 
Catalana n’és un component bàsic.  
 
A la tarda, Marina Pujol va exposar les conclusions del projecte engegat pel 
Museu de la Pesca i la Càtedra d’Estudis Marítims (Universitat de Girona – 
Ajuntament de Palamós) dirigit a estudiar l'evolució de la Comunitat Pesquera 
Local, centrada en el cas del caleros de Palamós, i que ara ha entrat en una 
segona fase en la que s'estudiarà també la comunitat resident a l'Ametlla de 
Mar. 
 
Per últim apuntar que l'any passat l’stand format per Museu de la Pesca, 
Càtedra d’Estudis Marítims i Documare aconseguí el guardó que el distingia 
com el millor estand de la Fira. Aquest any, però, no s'han entregat premis. 
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E1.9    

LLIÇÓ INAUGURALS DEL CURS 2007-2008  

Tipus d’activitat:      
□ congrés 
x seminari, jornada, conferència...  
□ activitat docent 
□ altres: ................................         

 
Data 
23 de novembre 
Durada (en hores) 
2 hores 
Tipus de participació de la càtedra 

□ organitzadora 
□ co-organitzadora  

Altres entitats co-organitzadores  

 

 
Col·laboradors 

Nom Carles Bas     
Institució  
Contribució del col·laborador al prestigi de la càtedra 

 

El Dr. Carles Bas és un dels més reconeguts científ ics catalans, 
especialitzat en ecologia i gestió dels recursos pe squers.  
 
Nombre de participants 

De la UdG ............................. 
De fora de la UdG............... 

 
Enquestes de satisfacció.  

S’han fet?    
Sí     □         No       

Valoració dels resultats 

 

 
Breu justificació de l’interès de l’activitat en relació als objectius de la càtedra 

 

 

 

 
Documentació annexa 
Si es creu convenient, es pot fer constar l’enllaç a la pàgina web (vídeo de l’acte): 

http://diobma.udg.edu:8080/dspace/handle/10256.1/384 

 

Resum de l’activitat  
 
El divendres 23 de novembre el Dr. Carles Bas Paired, oceanògraf emèrit de 
l’Institut de Ciències del Mar de Barcelona inaugur el curs acadèmic de la 
Càtedra d’Estudis Marítims (Universitat de Girona – Ajuntament de Palamós) 
amb la conferència titulada “La pesca a la Mediterrània: una reflexió”. En ella el 
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Dr. Bas va fer un recorregut a l’evolució i l’estat de la pesca des de diferents 
perspectives, apuntant als perills de l’augment de la capacitat de les flotes i 
l’esgotament dels recursos. 
 
L’acte va estar presidit per la Sra. M. Teresa Ferrés i Àvila, alcaldessa de 
Palamós, i per la Sra. Anna Maria Geli de Ciurana, rectora de la Universitat de 
Girona, i tingué lloc a les 7 de la tarda al Museu de la Pesca, al moll pesquer 
de Palamós. 
 
Doctor en ciències biològiques per la Universitat de Barcelona, Carles Bas fou 
deixeble del eminent Ramon Margalef. Va ser director del Laboratori de Blanes 
(1949-1962) i, fins al 1973, cap del Departament de Recursos Marins de 
l’Institut d’Investigacions Pesqueres, que dirigí des del 1983 fins al 1987. 
Presidí la Societat Catalana de Biologia (1975-1979), filial de l’IEC, i el Centre 
Nacional d’Investigacions Pesqueres (1979-1983). Membre de l’Acadèmia de 
Ciències i Arts de Barcelona, s’ha especialitzat en ecologia i explotació dels 
recursos marins vius. El 2005 fou investit Doctor Honoris Causa per la 
Universitat de Las Palmas de Gran Canarias en reconeixement a la seva 
carrera investigadora. Ha dirigit nombrosos projectes de recerca i és autor de 
més de cent publicacions en el camp de les ciències marines, entre elles 
diversos manuals sobre la pesca a Catalunya que continuen essent un referent 
en aquest camp. Recentment s’ha reeditat el seu manual El Mar Mediterráneo: 
recursos vivos y explotación, un compendi que inclou més de 50 anys dedicats 
a la investigació oceanogràfica. 
 
Encara que ja es troba retirat de la investigació oficial, continua col·laborant en 
diferents iniciatives acadèmiques, com la de conferenciant, autor d’articles i la 
de professor al Màster Internacional en Economía y Gestión de la Actividad 
Pesquera, organitzat per Universidad de Barcelona (UB), la Secretaría General 
de Pesca Marítima (SGPM), i el Centro Internacional de Altos Estudios 
Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM). 
 
 
Aquest acte donà inici a les activitats de la Càtedra d’Estudis Marítims 
(Universitat de Girona - Ajuntament de Palamós) de cara al nou curs. 
 
Va ser enregistrat en vídeo i està penjat per a ser visionat a la següent pàgina 
web: 
http://diobma.udg.edu:8080/dspace/handle/10256.1/384 
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Presentació del Quadern Blau 21     

Tipus d’activitat:      
□ congrés 
□ seminari, jornada, conferència...   
□ activitat docent 
□ altres: ................................         

 
Data 
30 de novembre de 2007 
Durada (en hores) 
2 hores 
Tipus de participació de la càtedra 

□ organitzadora 
X co-organitzadora     

Altres entitats co-organitzadores  
 
Museu de la Pesca 
 
Col·laboradors 

Nom Enric Garcia  

Institució Museu Marítim de Barcelona     
Contribució del col·laborador al prestigi de la càtedra 

 

 

 

 
Nombre de participants 

De la UdG 4    
De fora de la UdG 52    

 
Enquestes de satisfacció.  

S’han fet?    
Sí     □         No   □ 

Valoració dels resultats 
Positiva, tant per l’assistència de públic com per l’interès mostrat pels 
assistents en conèixer una part poc coneguda de la història del litoral 
català, i concretament de la Costa Brava, amb Palam ós com a 
protagonista. 

 
Breu justificació de l’interès de l’activitat en relació als objectius de la càtedra 

 

 

 

 
Documentació annexa 
Si es creu convenient, es pot fer constar l’enllaç a la pàgina web 

 
Resum de l’activitat  

La presentació del Quadern Blau núm. 21 "Pirates, esclaus i captius a 
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Palamós", de l'historiador local Pere Trijueque, editat per la  Càtedra d'Estudis 

Marítims i pel Museu de la Pesca anà a càrrec de l’historiador i tècnic del 

Museu Marítim de Barcelona, Enric Garcia, ens apropà a la història de la 

pirateria a la Mediterrània i concretament les seves incursions a Palamós. 

Aquesta conferencia i presentació de la publicació es complementà amb la 

inauguració de l'exposició "PIRATES A LA MEDITERRÀNIA", una exposició 

produïda pel Museu Marítim de Barcelona amb el suport del Departament de 

Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. Es tracta de 

la part corresponent a la Mediterrània de la gran exposició de pirates que el 

Museu Marítim va realitzar l'any passat i que ara han convertit en itinerant. 

 

 
Presentació a càrrec del director del Museu de la Pesca, Miquel Martí,  
per l’alcaldessa de Palamós, M. Teresa Ferrés, 
i per Enric Garcia, del Museu Marítim de Barcelona 
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E1.10.    

    

II JORNADA D’ETNOLOGIA A LA COSTA BRAVA  
La recerca en el camp de l’etnologia marítima i pes quera     
 
Tipus d’activitat:      

□ congrés 
X seminari, jornada , conferència...  
□ activitat docent 
□ altres: ................................         

 
Data 
15 de desembre de 2007     

Durada (en hores) 
8 hores 
Tipus de participació de la càtedra 

□ organitzadora 
X co-organitzadora     

Altres entitats co-organitzadores  
Museu de la Pesca 
 
Col·laboradors 

Nom 
Institució 
Contribució del col·laborador al prestigi de la càtedra 

 

 

 

 
Nombre de participants 

De la UdG 8 
De fora de la UdG  55 

 
Enquestes de satisfacció.  

S’han fet?    
Sí     □         No   □    

Valoració dels resultats 

 

Positiva, ja que ha servit per a donar a conèixer l es institucions, les 
associacions, les persones i els estudis que s’esta n realitzant en 
l’actualitat en el camp de l’etnologia marítima i p esquera en l’àmbit dels 
països catalans. 

 
Breu justificació de l’interès de l’activitat en relació als objectius de la càtedra 

 

 

 

 
Documentació annexa 
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Si es creu convenient, es pot fer constar l’enllaç a la pàgina web: 
http://diobma.udg.edu:8080/dspace/handle/10256.1/385 

 
Resum de l’activitat  

 

El passat 15 de desembre de 2007 es va celebrar a Palamós la “II Jornada 
d’Etnologia a la Costa Brava” que portà com a títol La recerca en el camp de 
l’etnologia marítima i pesquera. Aquesta jornada va estar organitzada per la 
Cátedra d’Estudis Marítims (Universitat de Girona – Ajuntament de Palamós) i 
el Museu de la Pesca, antena de l’Observatori per a la Recerca Etnològica a 
Catalunya i ha comptat amb la col·laboració del Centre de Promoció de la 
Cultura Popular i Tradicional Catalana, la Confraria de Pescadors de Palamós, 
la Diputació de Girona i el finançament de la Fundació Pere Tarrés. 
 
La jornada es va adreçar, especialment, a professionals, afeccionats i 
estudiosos  vinculats a l’etnologia marítima i pesquera, tant d’institucions 
públiques com del món de l’associacionisme. Les característiques dels 63 
inscrits fan pensar que l’encontre va fer-se atractiu per a persones vinculades 
al tema des de situacions diverses: professors (universitaris i d’ensenyament 
secundari), tècnics d’institucions públiques (principalment d’àrees de cultura, 
patrimoni i arxius de diferents ajuntaments), membres d’associacions culturals 
i persones estretament vinculades a alguna de les presentacions, així com 
d’altres d’interessades en els temes tractats. 
 

 
Tríptic de la jornada 
 
Aquesta jornada s’ha realitzat quatre anys després de la “I Jornada d’Etnologia 
a la Costa Brava”, també celebrada a Palamós l’any 2003 i que dugué per títol 
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La recerca etnològica i la interpretació del patrimoni en un entorn turístic. 
Aquesta jornada es va emmarcar en el programa ARRELS Pla de dinamització 
de la cultura popular i tradicional comarca a comarca. 
 
Pel que respecta a la jornada realitzada el passat 15 de desembre, aquesta 
s’inicià amb una rebuda als assistents per part de Ramon Fontdevila, director 
del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, i per Joan 
Lluís Alegret, director de la Càtedra d’Estudis Marítims (Universitat de Girona – 
Ajuntament de Palamós). 
A continuació es donà la paraula a l’etnòleg basc Juan  Apraiz, el qual realitzà 
la ponència marc amb el títol “Etnología marítima y patrimonio en uso” 
 
 

 
Rebuda als assistents per part de Ramon Fontdevila, director del Centre de Promoció de la Cultura 
Popular i Tradicional Catalana, i per Joan Lluís Alegret, director de la Càtedra d’Estudis Marítims 
(Universitat de Girona – Ajuntament de Palamós). 
 
 
A continuació es van succeir les següents comunicacions: 
 

• “Projectes de recerca del Museu Marítim de Barcelona en el camp de 
l’etnologia marítima” a càrrec Enric Garcia, del Museu Marítim de 
Barcelona.  

• “La recerca en el camp de l'etnologia marítima  a la Catalunya Nord” a 
càrrec de Samuel Villevieille, Chargé de mission au Patrimoine 
Maritime, Conseil General Pyrenees-Orientales, Perpinyà. 

• “El Projecte IPEC Memòria de la Comunitat Pesquera de Palamós” a 
càrrec de Marina Pujol (Càtedra d’Estudis Marítims) i Glòria Mauri 
(Associació Amics del Museu de la Pesca). 

• “El fil de la memòria. Un projecte de recuperació de la memòria oral a 
l'Escala” a càrrec de Lurdes Boix, del Museu de l'Anxova i la Sal, 
l'Escala. 

• “Restauración, recuperación, rehabilitación y réplicas de embarcaciones 
tradicionales: cuatro ejemplos en Catalunya” a càrrec de Vicente 
García-Delgado,  Associació Barcelona, fes-t’he a la mar. 

• “La patrimonialització del quillat Teresa” a càrrec de Gerard Martí del 
Museu d'Història de Cambrils. 
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• “Les barraques de pescadors al litoral de la Costa Brava. Arquitectura i 
música popular” a càrrec de Jordi Turró, de la Fundació Ernest Morató, 
Palafrugell. 

• “La recuperació del Pacurri, un quillat del 1932” a càrrec d’Amadeu Ros, 
de l’Associació Barques Tradicionals de Xàbia. 

• “El patrimoni immaterial dels pescaires de la Catalunya Nord” a càrrec 
de Joan Lluís Valls, de la Universitat de Perpinyà. 

 
 
La jornada finalitzà amb una taula rodona seguida d’un debat obert als assistents. La taula 
rodona va estar conduida per Joan Lluís Alegret, antropòleg, professor d’antropologia social i 
cultural de la Universitat de Girona i director de la Càtedra d’Estudis Marítims (Universitat de 
Girona - Ajuntament de Palamós) i comptà amb la presencia d’Enric Garcia, del Museu Marítim 
de Barcelona, Joaquim Pla, especialista en món marítim i ex- president de l’Estrop, Juan 
Apraiz, etnòleg marítim, capità de la marina mercant i tècnic en pesca i Miquel Martí, director 
del Museu de la Pesca. 
 

 
Imatge de la taula rodona 
 
Durant el debat es van intercanviar opinions sobre el paper dels museus i la 
seva relació amb les associacions culturals, la legislació existent a Catalunya i 
a l’estat espanyol pel que respecta a la salvaguarda del patrimoni marítim, la 
formació dels investigadors i el futur de la recerca en el camp de l’etnologia 
marítima i pesquera. 
 
Aquestes jornades van ser enregistrades en vídeo i estan penjades per a 
poder ser visionades en la següent pàgina web:  
 
http://diobma.udg.edu:8080/dspace/handle/10256.1/385 
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E1.11.    

    

 
(repetir tantes vegades com calgui) 

 

 
E2 Altres col·laboradors  

 
Nom:  
Institució:  
Tipus de col·laboració 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(repetir tantes vegades com calgui) 
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E3 Publicacions de la càtedra i dels col·laboradors .  

 
Únicament les publicacions resultants com a conseqüència de l’activitat de la càtedra.  

 
Llibres 

 

  
Autor/s  
Títol del llibre  
Editorial  
ISBN  

 

 
Capítols de llibre 

 
Autor/s  
Títol del llibre  
Títol del capítol  
Editorial  
ISBN  

 

 
Articles 

 
Autor/s  
Títol de la revista  
Títol de l’article  
Referència (data, volum i 
número) 

 

ISSN  

 

 
Actes de congressos 

 
Nom del congrés o jornada  
Data i lloc de celebració  
Nom de la publicació  
Data de publicació  

 

 

 

 
Altres publicacions 

  
Fer constar publicacions electròniques o altres materials generats per la càtedra 
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Documents annexos. Cal annexar un exemplar de totes les publicacions
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E4 Convenis   

 
Institucions participants  

 
Breu descripció del propòsit 
del conveni  

 

 

 

 
Data de signatura  
Abast temporal  
Aporta finançament extern? 

□ No 
□  Sí .....................................€ 
Documents annexos 
- 
- 
- 
- 

    
(repetir tantes vegades com calgui) 
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E5 Ressò extern     

 
A) Presència de la càtedra o dels col·laboradors en mitjans de comunicació 

 
Premsa escrita 

 
Mitjà  
Data  
Títol de l’article o escrit  
Autor (si és col·laborador de 
la càtedra) 

 

 
Premsa oral 

 
Mitjà  
Data  
Tema  
Participant  

 

 
B) Aparició en publicacions alienes 

 
Referència  
Data  
Títol de l’article o escrit  

 

 

 

 
C) Premis i distincions 
Llistat de premis o distincions concedides a la càtedra o als seus col·laboradors (per tasques 
directament relacionades amb les activitats de la càtedra) 

 
Distinció  
Organisme que 
l’atorga 

 

Persona guardonada  

 

 

 

 
D) Altres 
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Documents annexos 

 

 

 

 

 

 
E6 Liquidació del pressupost  

 
La Universitat de Girona facilitarà un model normalitzat per a la presentació d’aquestes dades.
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E7 Pla d’actuacions de l’any en curs     
 

 
 
1. JORNADES, CONFERÈNCIES I PRESENTACIONS 
 
• Presentació dels Quaderns Blaus 19, 20, 21 i 22 

18 de gener? 
 

• Presentació de la publicació que recull les Actes de les III Jornades sobre 
la Comercialització i el Consum del Peix  PROMEDITERÀNIA 2006.  
Gener o febrer 
 

• Presentació de l’estudi de FROM: Els hàbits de compra, conservació i 
consum del peix. (actualització de FROM el gener) 
Possibilitat de fer una presentació el maig 
 

• Presentació de la monografia De quilla a perilla. Els mestres d’aixa i 
els calafats a la Costa Brava , editada pel CPCPTC. 
Juny 

 
• Lliçó inaugural curs 2007-2008 de la Càtedra d'Estu dis Marítims. 

A càrrec de Jose Luís Martín Casado, director del Museo Marítimo de 
Cantabria 
Octubre  

 
• Presentació dels Quaderns Blaus 23, 24 i 25 

Novembre 
 

• PROMEDITERRÀNIA 2008 (2 opcions) 
 

A- La construcció naval amb mestres d'aixa i calafats jubilats i joves; 
representants de l'administració explicant el que s'està fent a nivell e la 
preservació de l'ofici d'artesà; mestres d'aixa d'altres comunitats, etc.  
Si no és dins del marc de  Promediterrània, serà un cicle. 

 
B- Tema relacionat amb conservació mediambiental, reserves marines, 

etc.., vinculat amb el projecte de les Formigues.... 
 

Principis de desembre 
 
 

 
2. CICLES I CURSOS 
 
• Cicle de cinema documental  La pesca davant l’esgotament de recursos 

Projecció més debat (La pesca de la gamba d’Arcadi Gili; documentals i 
films de Ferran Llagostera; documentals de Juan Àrbex) 
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Amb la participació de Juan Àrbex 
 
3. PUBLICACIONS 
 
QB019  

FRANCESC SARDÀ i NIXON BAHAMÓN 
Mallas cuadradas y rejillas separadoras de pescado para mejorar la 
selectividad de pesca de arrastre demersal. 
 

QB020  
FRANÇOIS FÉRAL  
Algunas reflexiones sobre el sitio de las ciencias sociales para la 
administración de pesqueras: las enseñanzas de las comunidades 
tradicionales de pescadores. 
 

QB021  
PERE TRIJUEQUE  
Pirates, captius i esclaus a Palamós (s. XIV-XVIII) . 
 

QB022  
ANNA GARRIGA 
Una política catalana per a la pesca. 
Perque els nostres pescadors també s’hi puguin guan yar la vida 
 

QB023  
CARLES BAS  
La pesca a la Mediterrània: una reflexió. 
 

QB024  
JUAN ANTONIO APRAIZ  
Enología marítima y patrimonio en uso. 

 
QB025  

BEGOÑA MARUGÁN  
Las mujeres y el mar. 
 

QB026  
ABDALLAH BEN HAMOUDA  
Estudio comparativo de la gestión de los recursos p esqueros y la 
comercialización en Túnez y Cataluña. 

 
 
• Actes de les III Jornades sobre la Comercialització  i el Consum del 

Peix  PROMEDITERÀNIA 2006. 
 
 
4. RECERCA 
 
• Els pescadors de l'Ametlla de Mar. Memòria d'una mi gració  

subvencionat per l’Institut Ramon Muntaner i executat per Marina Pujol. 
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Data d’entrega: 7 de juliol 
 
• La Selva marítima: l’ofici de pescador , proposat conjuntament amb el 

Grup d’Estudis Socials de la Pesca Marítima de la UdG  
Pendent de subvencions 

 
• Elaboració d'un interactiu a partir del resultats de la recerca Memòria de la 

Comunitat Pesquera de Palamós. 
 
• Inventari d’embarcacions històrico-tradicionals de la Costa Brava , amb 

el suport de Quim Pla. Proposar el  projecte de recerca per tal que sigui 
subvencionat pel CPCPTC o altres. 

 
• La cuina del peix. Recuperació del "ranxo de bord".  Proposar el  

projecte de recerca per tal que sigui subvencionat pel CPCPTC o altres.  
 
 
5. EXPOSICIONS 
 
• Ports naturals de la Costa Brava . Exposició itinerant. Depenent de 

l’Estrop 
 
• Els mestres d’aixa a la Costa Brava . 

Estiu 

 
 
6. DIFUSIÓ 
 
• Web. Nova implementació. 
 
• Coordinat amb el Centre de Documentació de la Pesca  i el Mar 

DOCUMARE, difusió en els centres d’ensenyament secu ndari per a 
que coneixin aquest nou equipament de documentació i recerca.  

 
• Utilització periòdica del setmanari LA PROA. Creacc ió d’una secció 

dedicada a difondre la cultura i el patrimoni marít im. 
 
• Continuar aprofitant el recurs de Dipòsit Obert del Servei de 

Biblioteques de la UdG per a fer visibles des d’int ernet el fons de 
material audiovisual de la Càtedra d'Estudis Marítims , del Museu de la 
Pesca i del Centre de Documentació de la Pesca i el Mar DOCUMAR E.  

 
• Participació en la 2ona edició del Dia del pescadors i dels oficis 

marítims  
L’Ametlla de Mar, del 3 al 7 de juliol. 

 
• Participació en el Saló Naùtic de Barcelona 

Barcelona, novembre 
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• Participació en la 3era Fira de Mostres Científica de la UdG 
Girona, novembre 

 
ACTUACIONS 
 
• Col·laborar en la concepció i posada en marxa de l' Espai del Peix 
 
• Fer participar els grups científics vinculats a la Càtedra.  
 
• Potenciar activitats de difusió i divulgació cientí fico-cultural per a un 

públic més ampli i menys especialitzat: conferèncie s puntuals, video-
forum, etc. 

 
• Projectar la Càtedra d’Estudis Marítims fóra de l'à mbit de Palamós i 

esdevenir una eina més pel territori (litoral giron í en la seva extensió, 
ja que n’esdevé la seva àrea d’acció).  

 
• Estrenyer vincles i potenciar col·laboracions amb i nstitucions que 

tenen alguns camps d'actuació coincidents i que ope ren en altres 
àrees del litoral català. 
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E8 Pressupost de l’any en curs     
La Universitat de Girona facilitarà un model normalitzat per a la presentació d’aquestes dades.
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E9 Altra informació que vulgueu aportar  
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E6 Liquidació del pressupost  
 

 
 
  

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

  

Ingressos 2007   
 Ingresos   

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

5.001,00  

Ajut Consell Social per a la organització de cursos 1.800,00  
Romanent 2006 (UdG) 1.484,66   
Aportació Ajuntament de Palamós pel funcionament de la 
Càtedra  

42.408,86  

   
TOTAL 50.694,52  
 
 
 

Càtedra d'Estudis Marítims.   
Ingressos 2006

Aportació 
UdG
17%

Aportació 
Ajuntament 
de Palamós

69%

Inscripcions 
i vendes de 
publicacions

1%

Subvencion
s

13%

Aportació UdG

Aportació Ajuntament
de Palamós

Inscripcions i vendes
de publicacions

Subvencions
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Càtedra d'Estudis Marítims     

         Despeses 2007    

    Euros    

CAPÍTOL 1:  PERSONAL   24.971,37  
1.1 Personal eventual     
Tècnic Càtedra  24.971,37   

CAPÍTOL 2:  DESPESES DE BÉNS CORRENTS I 
SERVEIS 

 10.851,84  

Material, subministraments i altres 2.865,93   
Adquisicions Centre de Documentació 1.000,00   

Material d'oficina 1.200,00   

Telèfons i comunicacions 922,00   

Difusió i publicitat 2.289,79   

Direcció Càtedra 2.574,12   
Activitats d'Acció Cultural Càtedra   14.871,31  
Publicacions 3.650,74   

Jornades, conferències i presentacions 6.720,57   

Cursos i cicles 4.500,00   

    

TOTAL 50.694,52 50.694,52  

 
 

Càtedra d'Estudis Marítims 
Pressupost despeses 2008 
CAPÍTOL 1: PERSONAL ................................................................................24.971,37 
CAPÍTOL 2: DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 
.................................10.851,84 
Activitats d'Acció Cultural Càtedra .................................................................14.871,31 
 
 
TOTAL 
.........................................................................................................50.694,52 
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Càtedra d'Estudis Marítims 
Pressupost ingressos 2008 
 

Aportació UdG en concepte de despeses de funcionament 

(segons conveni UdG - Aj.de Palamós, any 2000) .…………………5.001,00  
 
Aportació Ajuntament de Palamós  

pel funcionament de la Càtedra………………………………………42.408,86 

 

Ajuts i subvencions…………………………………………………… ...3.284,66 
 
TOTAL 
.........................................................................................................50.694,52 

 
 


