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Índex 1 
 
 
 
 
 

E1 Fitxes de les activitats 
E1.1. Presentació de quatre nous títols de la col·lecció Quaderns Blaus   
E1.2  Exposició temporal “Mestres d’aixa i calafats. L’of ici de fer barques           
a la Costa Brava”  
E1.3 Participació al VII Congrés de la Coordinadora de C entres d’Estudis 
de Parla Catalana (CCEPC) “Els processos migratoris  a les terres de parla 
catalana”  
E1.4 Lliçó inaugural del curs 2008-2009 
E1.5 Presència al Saló Nàutic de Barcelona  
E1.6 II Jornada Tècnica sobre la futura Reserva Marina d e les Formigues 
E1.7 Recerca Memòria d’una migració. Els pescadors caleros a Palamós 
E1.8 Recerca Vides al mar. Les tripulacions de dues embarcacions  
emblemàtiques de Palamós 
E2 Col·laboradors  
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 
E9 Altres 
 

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

    

Presentació de 4 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 
25 d’abril de 2008     
 
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 Francesc Sardà  

Institució Institut de Ciències del Mar (CSIC)     

Contribució del col·laborador al prestigi de la càtedra 

 

Aquest investigador, autor d’un dels títols present ats, és especialista 
reconegut pel que respecta a l’estudi de la biologi a d’espècies de la 
Mediterrània com la gamba.  

 
Nombre de participants 

De la UdG:  2 
De fora de la UdG: 52 

 
Enquestes de satisfacció.  

S’han fet?    
Sí     □         No   □    

Valoració dels resultats 
Positius, ja que després de la conferència es va re alitzar un torn de 
preguntes dels assistents vers l’investigador que d emostrà l’interés 
per part del públic pel tema tractat.   
 

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

 

Donar a conèixer en quins principis biològics es basa l’estudi sobre la 
conveniència de la selectivitat en els arts d’arrossegament i la seva 
metodologia, així com les experiències realitzades amb aquest objectiu, com 
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són les malles quadrades i les reixes separadores. 
 
Documentació annexa 
Si es creu convenient, es pot fer constar l’enllaç a la pàgina web (vídeo de la jornada): 
 
http://diobma.udg.edu/handle/10256.1/511 
 
Resum de l’activitat  
 
L’acte va estar presidit per la Sra. M. Teresa Ferrés i Àvila, alcaldessa de 
Palamós, i la Sra. Anna Maria Geli de Ciurana, rectora de la Universitat de 
Girona. Durant l'acte el biòleg de l’Institut de Ciències del Mar (CSIC), 
Francesc Sardà, parlà sobre La conveniència de la selectivitat en els arts 
d’arrossegament . 
 
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: 
 

- Mallas cuadradas y rejillas separadoras de pescado para mejorar la selectividad de la 
pesca de arrastre demersal, de Francesc Sardà i Nixon Bahamón 

- Perquè els nostres pescadors també s’hi puguin guanyar la vida, d’Anna Garriga. 
- Pirates, esclaus i captius a Palamós, de Pere Trijueque 
- La pesca a la Mediterrània: una reflexió, de Carles Bas 

 
Aquests 3 nous volums apleguen tres aspectes d'àmbits temàtics diferents 
però lligats pel nexe marítimo-pesquer. En aquest sentit, aquests Quaderns 
Blaus que seran presentats incideixen especialment en temes com les millores 
tècniques aplicades en la selectivitat de les pesqueres, En el QB Mallas 
cuadradas y rejillas separadoras de pescado para mejorar la selectividad de la 
pesca de arrastre demersal, de Francesc Sardà i Nixon Bahamón, els autors 
plantegen la necessitat d’avançar en les millores de selectivitat en els arts 
d’arrossegament de fons per a seleccionar determinades espècies o talles i 
evitar al màxim, en definitiva, la modificació de l’ecosistema. En el text  
 

En el QB Una política catalana per a la pesca. Perquè els nostres pescadors 
també s’hi puguin guanyar la vida, Anna Garriga fa una valoració de la política 
pesquera que evidencia la situació crítica que viu en l’actualitat el sector 
pesquer, definint les seves debilitats internes i les amenaces externes i donant 
especial èmfasi en aquest sentit a la subhasta a la baixa, a partir de la 
interpretació del Plan Estratégico Nacional, i a la manca d’una política 
pesquera catalana que defineixi plans de reestructuració del sector i ajudes 
immediates. 

 
Finalment, el Dr. Carles Bas planteja a La pesca a la Mediterrània:una reflexió, 
el seu pensament sobre la pesca en el marc de la Mediterrània partint de la 
descripció de la seva ecologia i dels aspectes socioeconòmics, culturals i 
polítics que es desenvolupen al voltant de la pesca. L’autor analitza les 
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principals pesqueries i àrees de pesca de la Mediterrània i reflexiona sobre la 
situació actual de la pesca i sobre la sobreexplotació del mar 
 
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. 

 
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.  
 

 
Moment de la presentació 
 
 
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/handle/10256.1/511 
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E1.2    

    

Exposició temporal “Mestres d’aixa i calafats. L’of ici de fer 
barques a la Costa Brava” al Museu de la Pesca 
 
Tipus d’activitat:      

□ congrés 
□ seminari, jornada, conferència...  
□ activitat docent 
□ altres: exposició temporal         

 
Data 
23 de maig – 31 d’octubre de 2008 
Durada (en hores) 

7,5 hores cada dia, excepte els dilluns. 

Tipus de participació de la càtedra 
□ organitzadora 
X co-organitzadora     

Altres entitats co-organitzadores  

Museu de la Pesca 

 
Col·laboradors 
 
Nom 
Institució  

- Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicio nal Catalana 
del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació  de la 
Generalitat de Catalunya 

- Direcció General de Pesca i Acció Marítima. Departa ment 
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 

- Artesania Catalunya 
- Ports de la Generalitat 
- Diputació de Girona     

 

 

Nombre de participants 12.378     
 

Enquestes de satisfacció.  
S’han fet?    

Sí     □         No   X 
Valoració dels resultats 

 
Positiva, ja que mitjançant aquesta exposició tempo ral s’ha donat 
conèixer una de les recerques dutes a terme des de la Càtedra d’Estudis 
Marítims. 

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

 

Informar, difondre i donar visibilitat a la recerca  duta a terme des de la 
Càtedra d’Estudis Marítims als visitants.  
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Resum de l ’activitat  
 

El Museu de la Pesca en el marc del festival mariner Terra de Mar va obrir 
l’exposició temporal Mestres d’aixa i calafats. L’ofici de fer barques a la Costa 
Brava, on  es mostra com han estat aquests dos oficis, el de mestre d’aixa i el 
de calafat i com han evolucionat fins als nostres dies. Per fer-ho s’ha comptat 
amb els records i la saviesa de 23 mestres d’aixa que treballen o han  treballat 
al nostre litoral fent barques i reparant-les seguint models seculars.  
Aquesta exposició s’ha fet a partir de la recerca “Mestres d’aixa i calafats a la 
Costa Brava. Anàlisi d’uns oficis tradicionals” en el marc de l’Inventari del 
Patrimoni Etnològic de Catalunya del Centre de Promoció de la Cultura 
Popular i Tradicional Catalana del Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació de la Generalitat de Catalunya que ha desenvolupat el Museu de 
la Pesca i la Càtedra d’Estudis Marítims (Universitat de Girona i Ajuntament de 
Palamós) 
 
L’exposició es va estructurar a partir de 4 àmbits temàtics: 1. La tradició de 
construïr barques a la Costa Brava, 2. A la  Costa Brava sempre s’han fet 
barques. 3. Fer barques no és fàcil. 4. Avui dia  però, l’ofici de fer barques ha 
canviat.  
Es tractà de veure l’evolució d’un ofici que s’ha mantingut inalterable fins a la 
primera meitat del segle XX i amb canvis substacionals que l’han capgirat a 
partir dels anys 50. 
 
L’ofici de fer barques demana molts coneixements i habilitats. Coneixements, 
transmesos gairebé sempre en secret, que permeten uns dissenys 
determinats. Calen habilitats que permeten, a partir de troncs triats al bosc, fer-
ne fustes aptes que es converteixen en parts de la barca. S’utilitzen eines 
específiques en drassanes on el treball s’organitza i es planifica d’una certa 
manera i amb marques de fàbrica pròpies.  
 
Aquesta transmissió de coneixements de l’ofici esdevé inalterable fins a la 
segona meitat del segle XX,  quan la introducció dels canvis en el procés 
constructiu transforma l’ofici, coincidint amb la dura i generalment desigual 
competència plantejada per la irrupció de la construcció naval en ferro primer i 
fibra posterioment. Fins llavors, els canvis s’esdevenien de forma gradual  i 
relativament lenta, fet que permetia als constructors familiaritzar-s’hi a poc a 
poc. 
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E1.3 

 

 

Participació al VII Congrés de la Coordinadora de C entres 
d’Estudis de Parla Catalana (CCEPC) “Els processos 
migratoris a les terres de parla catalana”     
Tipus d’activitat:      

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

 

Data 
16, 17 i 18 d’octubre     

Durada (en hores) 
 
Tipus de participació de la càtedra 

□ organitzadora 
□ co-organitzadora  

 
Entitat convidada     
Altres entitats co-organitzadores  

- CCEPC 
- Institut Ramon Muntaner 
- Universitat de València 

 
Col·laboradors 

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

 

Nombre de participants 
De la UdG                 2 
De fora de la UdG  108 

 
 
Enquestes de satisfacció.  

S’han fet?    
Sí     □         No   x    

Valoració dels resultats 

 

Positiva, ja que mitjançant aquesta exposició tempo ral s’ha donat 
conèixer una de les recerques dutes a terme des de la Càtedra d’Estudis 
Marítims     
 

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

 

Informar, difondre i donar visibilitat a la recerca  duta a terme des de la 
Càtedra d’Estudis Marítims als visitants.  
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Resum de l’activitat  
 
Aquest congrés va tenir lloc els propassats 16, 17 i 18 d’octubre de 2008 a 
l’Aula Magna de la Universitat de Valencia. 
 
En aquesta edició el tema del congrés va ser “Els processos migratoris a les 
terres de parla catalana. De l’època medieval a l’actualitat” i es va dividir, 
durant els tres dies, en quatre àmbits temàtics: 
 

- Àmbit 1: La colonització feudal de la Catalunya Nova, les Illes Balears i 
el País Valencià 

- Àmbit 2: De l’expulsió dels jueus i moriscos a les immigracions 
franceses de l’època moderna 

- Àmbit 3: Les migracions contemporànies 
- Àmbit 4: Llengua, literatura i material etnogràfic vinculats als processos 

migratoris de les terres de parla catalana 
 
Precisament la intervenció de Jaume Badias, tècnic de la Cátedra d’Estudis 
Marítims, i de Marina Pujol, col·laboradora de la cátedra, es va emmarcar dins 
l’àmbit, 3 dedicat a les migracions contemporànies. La intervenció dugué per 
títol De l’Ametlla de Mar a Palamós: crónica d’una migració del segle XX. 
 
En aquesta intervenció es van donar a conèixer els resultats finals de la 
recerca Memoria d’una migració: els pescadors caleros a Palamós, recerca 
duta a terme per la Cátedra d’Estudis Marítims i el Museu de la Pesca amb el 
patrocini de l’Institut Ramon Muntaner. 
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E1.4 
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LLIÇÓ INAUGURAL DEL CURS 2008-2009 
Tipus d’activitat:      
□ congrés 
x seminari, jornada, conferència...  
□ activitat docent 
□ altres: ................................         
 
Data 
17 d’octubre 
Durada (en hores) 
2 hores 
Tipus de participació de la càtedra 
□ organitzadora 
□ co-organitzadora  
Altres entitats co-organitzadores  
 
 
Col·laboradors 
Nom Ramon Moreno 
Institució  
Contribució del col·laborador al prestigi de la càt edra 
 
El Dr. Ramon Moreno, catedràtic d’ecologia de la Un iversitat 
de Girona i director general de Recerca del Departa ment 
d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalit at de 
Catalunya és un dels més reconeguts científics cata lans, 
especialitzat en ecologia.   
 
Nombre de participants 
De la UdG............5............ 
De fora de la UdG...57............ 
 
Enquestes de satisfacció.  
S’han fet?    
Sí     □         No    
Valoració dels resultats 
 
 
Breu justificació de l’interès de l’activitat en re lació als 
objectius de la càtedra 
 
Iniciar el curs acadèmic amb una conferència impart ida per un 
investigador de prestigi relacionat amb la recerca en l’àmbit 
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marítim i presentar les activitats que es duran a t erme en els 
següents mesos. 
 
 
 
Resum de l’activitat 
 
El divendres 17 d’octubre el Dr. Ramon Moreno, cate dràtic 
d’ecologia de la  
Universitat de Girona i director general de Recerca  del 
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la 
Generalitat de Catalunya, va inaugurar el curs acad èmic de la 
Càtedra d’Estudis Marítims (Universitat de Girona –  
Ajuntament de Palamós) amb la conferència titulada Valors de 
la biodiversitat litoral a la Costa Brava i la seva  conservació. 
 
L’acte va estar presidit per la Sra. Gràcia Artigue s, regidora de  
cultura de l’Ajuntament de Palamós, i per Joaquim M aria 
Puigvert, vicerector de Relacions Institucionals, S ocietat i 
Cultura de la de la Universitat de Girona, i tingué  lloc a les 7 de 
la tarda al Museu de la Pesca, al moll pesquer de P alamós. 
 
Ramon Moreno i Amich (Girona, 1958) és doctor en Ec ologia 
per la UAB (1988). Actualment està adscrit al Depar tament de 
Ciències Ambientals i és investigador de l’Institut  d’Ecologia 
Aquàtica de la Universitat de Girona. Del 2002 al 2 005 va ser 
vicerector primer de la Universitat de Girona i dur ant el darrer 
any va ser vicerector primer i de recerca. La seva activitat 
investigadora s’ha desenvolupat en el camp de la Li mnologia 
(ecologia de les aigües continentals) i està especi alitzat en 
ecologia de peixos i ecologia d’aiguamolls. Encapça la un 
equip de 12 investigadors i ha dirigit una desena d e tesis 
doctorals.  
 
Aquest acte donà inici a les activitats de la Càted ra d’Estudis 
Marítims (Universitat de Girona - Ajuntament de Pal amós) de 
cara al nou curs. 
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Presència al Saló Nàutic de Barcelona     
 
Tipus d’activitat:      

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

 
Data 
Del 8 a l’16 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 
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  
 
En el marc del Saló Nàutic de Barcelona (8-16 de novembre) i en l’àmbit 
dedicat a la Marina Tradicional, 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 8 de novembre a la tarda, dugué per títol “Vivències a 
la mar” i comptà amb la participació de tres pescadors experimentats com 
Ramon Costa, Gumersind Salvador i Albert Ros, els quals explicaren les seves 
experiències. 
 
La segona sessió, el dissabte 16 de novembre, fou protagonitzada pels 
mestres d’aixa Joseph Prunas, Diego Huguet i Javier Sánchez, els quals, sota 
el títol genèric de “L’ofici del mestre d’aixa, avui”, explicaren la seva visió de 
l’ofici de construir barques en l’actualitat. 
 

 
 
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. 
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. 
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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  
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E1.6.    

    

II Jornada tècnica sobre la futura Reserves Marines  de les 
Formigues 
 
Tipus d’activitat:      

□ congrés 

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

 
Data  
22 de novembre de 2008 
 
Durada (en hores) 
10 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 
          

 

Nombre de participants 
De la UdG 22 
De fora de la UdG: 79    

 
Enquestes de satisfacció.  

S’han fet?    

Sí     □         No   x 
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 sobre les illes Formigues des de difer ents àmbits científics.  

 
Documentació annexa 
Si es creu convenient, es pot fer constar l’enllaç a la pàgina web (vídeo de les jornades): 
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http://reservasmarinas.blogspot.com/search/label/II%20jornada%20sobre%20las%20Formigues 
Resum de l’activitat  

Des de l’any 2006 s’està treballant, des de la Confraria de Pescadors de 
Palamós i la Càtedra d’Estudis Marítims, en la redacció d’un informe amb 
l’objectiu que l’àrea de les Illes Formigues es converteixin en una Reserva 
Marina d’Interès Pesquer (RMIP). Les reserves marines són figures de 
protecció mitjançant les quals es regulen els usos i l'explotació del medi marí, 
per tal d'incrementar-ne la regeneració natural dels recursos i conservar-ne els 
ecosistemes marins més representatius. 

L’objectiu d’aquest jornada tècnica oberta al públic interessat va ser posar la 
nostra atenció en el que signifiquem les Illes Formigues, no només des d’un 
punt de vista pesquer, sinó també paisatgístic, històric, biològic, esportiu i 
també des de la visió del món del submarinisme. Per aquest motiu es va 
celebrar una jornada on especialistas d’aquests diferents camps van donar la 
seva visió de les illes i ens va permetre redescubrir-les des de diferents àmbits. 
Aquest  jornada va estar dedicada a un públic ampli i amé, desitjós de conèixer 
els valors d’un conjunt d’illots sovint oblidats i els quals durant molts anys han 
restat en el nostre horitzó allunyats del nostre interès. 

 

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 subdirector general de Conservación de los Recursos Litorales y 
Acuicultura del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino i pel patró 
major de la Confraria de Pescadors de Palamós, Francesc Benaiges. Va actuar 
com a moderador de la jornada Joan Lluís Alegret, director de la Càtedra 
d’Estudis Marítims. 
 

 
Inauguració de les jornades 
 
Un cop acabat l’acte protocolari, la Sra. Sílvia Revenga 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, del 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino va iniciar el torn de 
comunicacions. 
Seguidament la doctora de la UdG, Carolina Martí parlà de les Formigues des 
de la vessant de l’anàlisi geogràfic i de gestió del paisatge.  
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Comunicació de Carolina Martí (UdG) 
 
A continuació, l’historiador Marcel Pujol analitzà el paper històric de la batalla 
de les Formigues i tot seguit Carles Roqué, de la UdG, explicà als assistents la 
composició de les illes Formigues des del camp de la geologia. 
 
A més de Carolina Martí i Carles Roqué, un altre investigador de la UdG que va 
participar exposant la seva recercas va ser ser la doctora en biologia Margarida 
Casadevall, amb la comunicació Què es pescava i que és pesca a Palamós (o 
el que veiem els biòlegs als fulls de subhasta) 
 
Les altres comunicacions presentades van ser: 
 

 
Intervenció de Juan Junoy 
 
 

- Juan Junoy de la Universidad de Alcalá de Henares amb Estudio del 
Bentos de la zona de la futura reserva de las Formigues 

- Núria Martín (TRAGSATEC) amb Resultados de la campaña del Barco 
oceanografico Ema Bardán sobre demersales en la zona de la futura 
reserva de les Formigues 
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- Lluís Mercader, biòleg, amb Peixos del litoral de Palamós. Biodiversitat i 
ecología 

- Joan Daranes, naturalista i president de l’Associació Lestes, medi 
ambient i natura, amb la comunicació Ecologia de les aus marines de la 
futura reserva marina de les illes Formigues 

- Josep M. Dacosta i Miquel Pontes, del Grup d'estudis M@renostrum.org, amb 
la comunicació Seguiment de mol·luscs nudibranquis als espais protegits 

- Teresa Alcoverro del Centre d’Estudis Avançats de Blanes – CSIC amb 
Els macrofits de les illes Formigues: canvis possibles sota un règim de 
població 

- Josep Marsal, capità marítim de Palamós, amb la comunicació Les 
activitats marítimes a la futura reserva, la perspectiva de l’Administració 
marítima 

- Enric Canher, de l’Escola de Mar de Badalona, amb Una visió del medi 
natural de la futura reserva marina de les Illes Formigues 

 

 
Imatge de la taula rodona amb la qual es van cloure les jornades 
 
La jornada es va cloure amb una taula rodona amb la participació d’institucions 
i associacions involucrades en la futura creació de la reserva. En aquesta taula 
rodona també es va realitzar un torn de preguntes on hi va participar el públic 
assistent. 
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Imatge de les jornades 
 
Totes les intervencions van ser enregistrades en dvd i poden ser visionades en 
la web: 
 
http://reservasmarinas.blogspot.com/search/label/II%20jornada%20sobre%20las%20Formigues 
 
 
 
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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E1.7    

RECERCA MEMÒRIA D’UNA MIGRACIÓ. ELS PESCADORS 
CALEROS A PALAMÓS  

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

Data 
Des de juliol de 2007 a juliol de 2008 
Tipus de participació de la càtedra 

X organitzadora 
□ co-organitzadora  

Altres entitats co-organitzadores  
- Museu de la Pesca 
- Institut Ramon Muntaner 

 
Breu justificació de l’interès de l’activitat en relació als objectius de la càtedra 
 
Aquest projecte es planteja com a una continuació d e la 
recerca/documentació en el marc IPEC Memòria de la comunitat 
pesquera de Palamós , coordinat pel Dr. Joan Lluís Alegret, realitzada 
durant l'any 2006 a Palamós des del  Museu de la Pe sca i la Càtedra 
d'Estudis Marítims  amb el suport del Centre de Promoció de la Cultura 
Popular i Tradicional Catalana del Departament de C ultura de la 
Generalitat de Catalunya.  
 

 

 

Resum de l’activitat  
 
Aquest projecte de recerca etnològica va néixer amb l’objectiu de conèixer una 
migració poc coneguda com és la de famílies de pescadors de l’Ametlla de 
Mar (Baix Ebre) que durant la primera meitat del segle XX van emigrar cap a 
altres viles marineres, especialment de la costa gironina i concretament 
Palamós (Baix Empordà). 
 
Aquest projecte va voler esbrinar les causes d’aquest procés migracional a 
partir dels testimonis dels seus protagonistes, en uns moments en que els 
fluxes migracionals de persones cercant una vida més pròspera formen part de 
la nostra quotidianitat. 
 
A partir de les entrevistes realitzades (90) i la cerca de documentació s’han 
pogut assolir els següents objectius: 
 
1. S’han pogut identificar clarament 4 onades migratòries de l’Ametlla de Mar 

vers Palamós durant el segle XX 
 
2. S’han conegut les motivacions personals van portar als protagonistes a dur 
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a terme aquest periple vital. 
 
3. S’ha pogut datar l’inici de la primera migració a l’any 1905 enlloc de la data 

del 1912 que tradicionalment s’associava a l’arribada dels primers caleros. 
 
4. S’ha creat una base de dades on s'hi recullen els membres de la comunitat 

pesquera de l’Ametlla de Mar i Palamós amb lligams de parentiu. Aquesta 
base de dades esdevindrà una eina útil per als futurs projectes 
d'investigació de la comunitat ja que conté informació bàsica aportada pels 
informants sobre aquest moviment migratori. S’han realitzat 90 entrevistes 
amb informants que ens han explicat la seva experiència i la dels seus 
familiars més directes. Tot i no ser un dels objectius en els inicis d’aquesta 
recerca, estem treballant en un gran arbre genealògic que aporta 
informació de tots els lligams familiars existents entre ambdós poblacions i 
que bàsicament nodreix la comunitat pesquera actualment existent a 
Palamós. 

 
5. Coincidint amb la recerca s’ha contactat amb historiadors locals d’altres 

poblacions que van rebre l’arribada de caleros, com és el cas de Vilanova i 
la Geltrú, Sant Feliu de Guíxols i Roses per poder comparar-ne el pes 
d’aquesta migració en les respectives poblacions. En aquest sentit la nostra 
recerca ha servit per a estimular l’estudi d’aquest fenomen en aquestes 
poblacions. 

 
6. S’ha engruixit notablement el Centre de Documentació de la Pesca i el Mar 

DOCUMARE, amb les entrevistes enregistrades en dvd i que estaran a 
disposició de ser  consultats pels interessats en el tema.  

 
7.  S’ha ampliat la xarxa d’informants i de potencials col·laboradors en les 

activitats que realitza periòdicament el Museu de la Pesca i la Càtedra 
d’Estudis Marítims com són els seus tallers, visites guiades, Converses de 
Taverna, conferències, jornades, etc. Aquests nous informants de l’Ametlla 
de Mar venen a engruixir l’extensa llista de testimonis del món pesquer de 
que disposa la Fundació Promediterrània. 

 
8. S’ha aconseguit reunir suficient material i informació per a plantejar la 

realització d’una futura monografia o dvd  sobre el tema tractat. 
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E1.8    

    

RECERCA VIDES AL MAR. LES TRIPULACIONS DE DUES 
EMBARCACIONS EMBLEMÀTIQUES DE PALAMÓS  

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

Data 
Des de juliol de 2008 fins a juliol de 2009 
Tipus de participació de la càtedra 

X organitzadora 
□ co-organitzadora  

Altres entitats co-organitzadores  
- Museu de la Pesca 
- Institut Ramon Muntaner 

 
Breu justificació de l’interès de l’activitat en relació als objectius de la càtedra 
 
Aquest projecte de recerca etnològica es planteja a mb l’objectiu de 
conèixer els diferents papers que es desenvolupen a  bord d’una 
embarcació pesquera a partir de l’entrevista als tr ipulants i la cerca de 
documentació sobre dues embarcacions palamosines qu e properament 
formaran part de l’oferta museística del Museu de l a Pesca.     
 

Resum de l ’activitat  
 
Aquest projecte de recerca etnològica iniciat el pa ssat mes de juliol 
s’està realitzant en l’actualitat i s’ha de cloure el proper mes de juliol.  
Els objectius que planteja i que vol assolir aquest a recerca són els 
següents: 
 
- Identificar els diferents tripulants de l’Estrella Polar (EP) i de la Gacela 

(Ga) al llarg dels seus anys en actiu. Amb aquest o bjectiu es realitzarà 
un buidatge de la documentació existent en l’arxiu de la Confraria de 
Pescadors de Palamós per inventariar les diferents tripulacions de 
cada embarcació. 

 
- Contacte i captació de les persones a entrevistar, tenint present 

sempre les reticències que existeixen en aquest sen tit. A partir d'aquí 
caldrà concretar el calendari d'entrevistes. 

 
- Buidar la informació referent a les dues embarcacio ns existent a 

l’arxiu de la Capitania Marítima de Palamós. 
 
- Marcar els paràmetres i criteris de la fitxa d’entr evista del projecte que 

pugui recollir tota la informació que s’explica aba ns en l’apartat dels 
objectius d’aquest projecte 
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- Crear un suport infor màtic destinat a recollir la informació tant oral 
com escrita i gràfica que es desprengui de l'entrev ista.  

 
- Entrevistar els tripulants vius de les dues embarca cions per a que ens 

expliquin les tasques que hi duien a terme, el seu paper, la relació 
amb la resta de tripulants, els caladors on anaven,  les espècies que 
pescaven. 

 
- Enregistrament en suport àudiovisual (DVD) de les e ntrevistes 

realitzades. Fotografia de l'informant 
 
- Fer una cerca en els arxius personals dels tripulan ts de les dues 

embarcacions per trobar documentació i fotografíes de la seva estada 
a l’Estrella Polar i a la Gacela . 

 
- En aquest sentit, recollida i digitalització del ma terials documentals i/o 

gràfics aportats per l'informant paral·lelament al procés d'entrevistes 
 
- Entrevistar els mestres d’aixa que van bastir les d ues embarcacions, 

buidar els seus arxius referents a aquests bastimen ts i les fotografíes 
del procés de construcció de que puguin disposar. 

 
- Transcripció de les entrevistes i implementació i r elació dels camps 

de la base de dades creada. 
 
 
Per poder desenvolupar satisfactòriament aquest pro jecte disposem del 
suport de la Confraria de Pescadors Palamós, ja que  el seu arxiu de 
membres ens permetrà a més completar la informació facilitada pels 
informants, poder fer cerques per a contactar amb e ls antics tripulants a 
partir del seu rang en l'embarcació, l'any de la se va incorporació, 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 pesqu era i els seus 
propietaris. 
 
L’eina bàsica per a tirar endavant aquest projecte és l’entrevista, una 
entrevista dirigida amb l'objectiu de respondre un seguit de camps 
d'informació bàsics que ens permetin arribar a conè ixer el paper dels 
tripulants de les embarcacions des d’un punt de vis ta etnològic. 
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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 Francesc Sardà i Nixon Bahamón  
Títol del llibre Mallas cuadradas y rejillas sep aradoras de 

pescado para mejorar la selectividad de la pesca 
de arrastre demersal 

Editorial Fundació Promediterrània (Càtedra d’Estudis Marítim s) 
Col·lecció Quaderns Blaus núm. 019 

ISBN 978-84-611-8941-0 

 

 
Autor/s Anna Garriga  
Títol del llibre Una polí tica catalana per a la pesca. Perquè els 

nostres pescadors també s’hi puguin guanyar la 
vida 

Editorial Fundació Promediterrània (Càtedra d’Estudis Marítim s) 
Col·lecció Quaderns Blaus núm. 020 

ISBN 978-84-611-8940-3 

 
Autor/s Pere Trijueque  
Títol del llibre Pirates, esclaus i captius a Palamós  
Editorial Fundació Promediterrània (Càtedra d’Estudis Marítim s) 

Col·lecció Quaderns Blaus núm. 021 
ISBN 978-84-611-8805-5 

 
Autor/s Carles Bas  
Títol del llibre La pesca a la Mediterrània: una reflexió  
Editorial Fundació Promediterrània (Càtedra d’Estudis Marítim s) 

Col·lecció Quaderns Blaus núm. 022 
ISBN 978-84-612-3144-7 

 
Capítols de llibre 

 
Autor/s  

Títol del llibre  
Títol del capítol  
Editorial  
ISBN  
Articles 

 
Autor/s Alegret, J.L. i Garrido, A.  
Títol de la revista AREAS Revista Internacional de Ciencias Sociales  
Títol de l’article Historia del puerto pesquero de Palamós: 

migraciones, asociacionismo y dearrollo 
Referència (data, volum i 
número) 

Núm. 27, 2008. 
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ISSN  

 
 
Actes de congressos 

 
Nom del congrés o jornada III Congrés d’Història Marítima de Catalunya  
Data i lloc de celebració 22, 23 i 24 de novembre de 2006  
Nom de la publicació Badias, Jaume i Pujol, Marina “La recollida de la 

memòria oral com a eina per al coneixement de la 
comunitat pesquera de Palamós” dins Revista 
DRASSANA, 16.  

Data de publicació Novembre de 2008. Museu Marítim de Barcelona  
 

 

 

 
Altres publicacions 

  
Fer constar publicacions electròniques o altres materials generats per la càtedra 

 

 

 

 

 
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 
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E6 Liquidació del pressupost  
 

 
 
  

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

  

Ingressos 2008   
 Ingresos   

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

6.000,00  

Ajut Consell Social per a la organització de cursos 1.600,00  
Romanent 2007 (UdG) 260,87   
Aportació Ajuntament de Palamós pel funcionament de la 
Càtedra  

42.833,65  

   
TOTAL 50.694,52  
 
 
 
 

Càtedra d'Estudis Marítims     

         Despeses 2008    

    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  
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E7 Pla d’actuacions de l’any en curs     
 

 
 
1. JORNADES, CONFERÈNCIES I PRESENTACIONS 
 
• Jornades PROMEDITERRÀNIA 2009 El consum i la cuina del peix.  

Maig 
 
• Lliçó inaugural curs 2009-2010 de la Càtedra d'Estu dis Marítims. 

Octubre 
 
• Presentació de la monografia De quilla a perilla. L’ofici dels mestres 

d’aixa a la Costa Brava , editada pel CPCPTC. 
 
 
2. CICLES I CURSOS 
 
• II edició del cicle de cinema documental  Una mar fràgil  

Especial èmfasi en les Formigues i la seva futura reserva marina d’interès 
pesquer. 
Juny i juliol 

 
3. PUBLICACIONS 
 
QB023  

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

QB024  
RAQUEL DE LA CRUZ MODINO  
JOSÉ J. PASCUAL FERNÁNDEZ 
20 Años de Protección: Turismo y Pesca en las Islas  Medas (Girona, 
Catalunya) 
 

QB025  
ABDALLAH BEN HAMOUDA  
JOAN LLUÍS ALEGRET 
Estudio comparativo de la gestión de los recursos p esqueros y la 
comercialización en Túnez y Cataluña. 

 
QB026  

CAROLINA MARTÍ 
Evolució del paisatge del litoral 

 
 
• DVD Les Illes Formigues, un espai privilegiat , pendent de subvencions. 
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• Actes de les III Jornades sobre la Comercialització  i el Consum del 

Peix  PROMEDITERÀNIA 2006. 
 

• Història de la pesca a l’Empordà a través de les or dinacions de la 
platja de Calonge (segles XIV-XVII ) , vol. 2 de la Col·lecció 
Promediterrània. 

 
• Els aparells dels velers. Dels grans velers i de le s embarcacions ,  de 

Joaquim Pla. 
 
 

3. RECERCA 
 
• Vides al mar. Les tripulacions de dues embarcacions  emblemàtiques 

de Palamós: l’Estrella Polar i la Gacela  
Subvencionat per l’Institut Ramon Muntaner. 
Data d’entrega: 7 de juliol 
 
• Suport a la recerca Medicina tradicional als pobles de pescadors de la 

Costa Brava , promoguda pel Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols i 
subvencionada pel Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional 
de Catalunya en col·laboració amb. Data d’entrega: 20 de desembre. 

 
• La cuina del peix. El "ranxo a bord". Projecte redactat i proposat per tal 

que  sigui subvencionat per l’Obra Social de Caixa Catalunya o altres.  
 
• Memòries de la mar. Relats de vida de personatges e mblemàtics de la 

Costa Brava 
Entrevistes en profunditat a personatges com Xicu Florian, Joan Sala, 
Antoni Gotarra, Nerón, Gaspar Lloret, , Albert Ros... 

 
• Projecte Maritime soul: spreading intangible heritage , proposat a la Unió 

Europea conjuntament amb el Museu Marítim de Barcelona i altes museus 
de la Mediterrània. 

 
• Suport als treballs orientats a la creació de la futura Reserva Marina 

d’Interès Pesquer de les Illes Formigues.  
 
• Beca per accions especials de recerca (BRAE) a Caterina Dimitriadis a 

partir d’un conveni UdG-Fundació Promediterrània per la realització del 
projecte Illes Formigues, futura reserva marina d’interès pesquer. 

 
• Buidatge dels arxius municipals i parroquials de l’Ametlla de Mar i d’El 

Perelló cercant els caleros emigrats a Palamós. 
 
 
 
 

4. DIFUSIÓ 
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• Aprofitar el recurs de Dipòsit Obert del Servei de Biblioteques de la UdG 

per a fer visibles des d’internet 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 DOCUMARE.  

 
• Utilització periòdica de la revista ARGO editada pe l Museu Marítim de 

Barcelona. 
 
• Utilització periòdica de la Revista del Baix Empordà  . 
 
• Participació en el Saló de l’Ensenyament  

Barcelona, març 
 
• Participació en el Saló Naùtic de Barcelona 

Barcelona, novembre 
 
• Participació en la 4a Fira de Mostres Científica de  la UdG 

Girona,novembre  
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E8 Pressupost de l’any en curs     
 

Pressupost despeses 2009 
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 

   

Pressupost ingressos 2009 
 

Aportació UdG en concepte de despeses de funcionament 

(segons conveni UdG - Aj.de Palamós, any 2000) .…………………6.000,00  
 
Aportació Ajuntament de Palamós  

pel funcionament de la Càtedra………………………………………42.833,65 

 

Ajuts i subvencions…………………………………………………… ...1.860,87 
 
TOTAL 
.........................................................................................................50.694,52 
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E9 Altra informació que vulgueu aportar  

 

Durant l’any 2008 la Càtedra d’Estudis Marítims ha treballat en col·laboració 
amb la Confraria de Pescadors de Palamós de cara a la creació d’una Reserva 
Marina d’Interès Pesquer a les Illes Formigues. 
En aquest sentit des de la direcció de la Càtedra d’Estudis Marítims s’han 
realitzat les següents reunions de treball: 
 
24/01/2008 Reunió amb els biòlegs del Ministerio de Medio Ambiente y Medio  

Rural y Marino . Tema Reserva Marina d’Interès Pesquer de les 
Formigues. 

31/01/2008 Reunió amb les ajuntaments afectats pel tema de la Reserva 
21/02/2008 Reunió Confraria per la Reserva 
13/10/2008 Reunió amb Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 

a Madrid  
27/10/2008 Reunió Ajuntament Palamós. 
03/11/2008 Reunió amb alcaldes Reserva Marina a l’Ajuntament Palamós 

 
 
 
 


