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Índex 1 
 
 
 
 
 

E1 Fitxes de les activitats 
E1.1.   CICLE DE XERRADES CONVERSES DE TAVERNA 2009  
E1.2.    CICLE DE XERRADES IMATGES QUE FAN PARLAR 2009  
E1.3.   RECERCA VIDES AL MAR. LES TRIPULACIONS DE DUES    
            EMBARCACIONS EMBLEMÀTIQUES DE PALAMÓS 
E1.4.   VISITA DELS ALUMNES DEL MASTER EN ECONOMIA  
              I GESTIÓ  DE L’ACTIVITAT PESQUERA DE LA UB             
E1.5   PRESÈNCIA AL SALÓ DE L’ENSENYAMENT 2009  
E1.6  SUPORT A ALUMNES DEL MASTER EN ECONOMIA I GESTIÓ DE   
            L’ACTIVITAT PESQUERA DE LA UB 
E1.7  RECERCA MEMÒRIES DE LA MAR. RELATS DE VIDA DE   
           PERSONATGES EMBLEMÀTICS VINCULATS A LA P ESCA 
           DE LA COSTA BRAVA  
E1.8  EXPOSICIÓ TRIPULACIONS. LA GENT DE BORD DE LES BARQUES    
           DE PESCA 
E1.9  INSTAL·LACIÓ DE MÒDULS INFORMATIUS SOBRE LA FUTURA  
           RESERVA MARINA D’INTERÈS PESQUER DE LES FORMIGUES 
E1.10 II CICLE DE CINEMA DOCUMENTAL MARÍTIM VISIONS DE LES  
           FORMIGUES 
E1.11 CURS DE NAVEGACIÓ TRADICIONAL  
E1.12 LLIÇÓ INAUGURAL DEL CURS 2009 – 2010 
E1.13 PRESÈNCIA AL SALÓ NÀUTIC DE BARCELONA 
E1.14 JORNADA SOBRE LA CUINA DEL PEIX  
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 
 

CICLE DE XERRADES CONVERSES DE TAVERNA  2009 
 
Tipus d’activitat:      

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

Data 
9 sessions, el segon divendres de cada mes. De gene r a juny i d’octubre 
a desembre     
 
Durada (en hores) 
1 hora per cada sessió 
Tipus de participació de la càtedra 

x 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. 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Ge neralitat de Catalunya     
Contribució del col·laborador al prestigi de la càtedra 
 
Nom  
Institució Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rura l    
Contribució del col·laborador al prestigi de la càtedra 
 
Nom  
Institució Diputació de Girona     
Contribució del col·laborador al prestigi de la càtedra 

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

 
Nom  
Institució Associació Cultural Amics del Museu de la Pesca     
Contribució del col·laborador al prestigi de la càtedra 

 

 

 
Nombre de participants 

De la UdG:   
De fora de la UdG:  
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Enquestes de satisfacció.  

S’han fet?    
Sí     □         No   □    

Valoració dels resultats 
Positius, ja que aquesta activitat permet reforçar la vinculació de la 
Càtedra amb el territori i sobretot, la seva relació amb el sector pesquer 
de la zona.   
 

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

 

Les Converses de Taverna s’emmarquen dins els objectius de la Cátedra 
d’Estudis Marítims, un dels quals és realitzar activitats de difusió i divulgació 
cultural dirigides a un públic més ampli i menys especialitzat que el que 
participen en altres activitats de la Càtedra d’Estudis Marítims com són 
jornades i seminaris. 
 
 
Resum de l’activitat  
 
Aquesta activitat és coordinada des de la Càtedra d’Estudis Marítims en 
col·laboració amb el Museu de la Pesca. Es realitza un cop al mes a Palamós, 
a la Taverna Cala Pepa Caneja, va néixer fa 10 anys 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 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 (Universitat de Girona – Ajuntament de Palamós) 
Aquesta activitat té associat un material de difusió propi: cartells i fliers, amb la 
programació de totes les xerrades detallada. 
 
Durant l’any 2009 s’han realitzat les següents sessions: 
 
9 gener……. De l’escandall al GPS. Les noves tecnologies aplicades a la 
pesca 
 
13 febrer….. Els patrons de pesca, avui 
 
13 març……. Creences de la gent de mar 
 
17 abril…….. Els pescadors i els primers turistes 
 
8 maig………Velles i noves tripulacions 
 
12 juny……Plats típics mariners 
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16 octubre... Navegar i pescar de nit 

 
13 novembre... Medicina tradicional i pescadors 
 
11 desembre..... Mainada al port 
 
 

 
Flier de difusió de les Converses de Taverna 
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E1.2 
 

CICLE IMATGES QUE FAN PARLAR   2009 
 
Tipus d’activitat:      

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

Data 
4 sessions, durant un divendres de cada mes: maig, juny, setembre i 
octubre     
 
Durada (en hores) 
1’30 hora per cada sessió 
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. 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Ge neralitat de Catalunya     
Contribució del col·laborador al prestigi de la càtedra 
 
Nom  
Institució Diputació de Girona     
Contribució del col·laborador al prestigi de la càtedra 

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

 
Nom  
Institució Associació Cultural Amics del Museu de la Pesca     
Contribució del col·laborador al prestigi de la càtedra  
 
Nom  
Institució Documare. Centre de Documentació de la Pesca i el M ar    
Contribució del col·laborador al prestigi de la càtedra 

 
Nombre de participants 

De la UdG:   
De fora de la UdG:  

 

Al voltant de 50 persones per sessió 
Enquestes de satisfacció.  

S’han fet?    
Sí     □         No   □    

Valoració dels resultats 
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Positius, ja que aquesta activitat permet reforçar la vinculació de la 
Càtedra amb el territori i sobretot, la seva relació amb el sector pesquer 
de la zona.   
 

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

 

Aquesta activitat s’emmarca en els objectius de la Cátedra d’Estudis Marítims 
un dels quals és realitzar activitats de difusió i divulgació cultural dirigides a un 
públic més ampli i menys especialitzat que el que participen en altres activitats 
de la Càtedra d’Estudis Marítims com són jornades i seminaris. A més, permet 
mostrar al públic imatges recollides en el transcurs de les recerques 
realitzades des de la Càtedra d’Estudis Marítims. 
 
 
Resum de l’activitat  
 
Durant quatre divendres es convocà al Museu de la Pesca al públic interessat 
en el patrimoni mariner a una projecció de diferents fotografies antigues amb 
l’intenció d’entre tots poder-ne documentar la gent i les barques que hi 
apareixen, l’any aproximat en què va ser enregistrada, etc.. La participació i 
l’ajut dels assistents permeté documentar fotografies antigues recollides durant 
anys de recerques dirigides des de la Càtedra d’Estudis Marítims i conèixer 
millor la memoria històrica. 
 
En aquest trobada les fotografies antigues recollides durant anys en el 
transcurs de recerques ens van parlar, ens van desvetllar la seva història i ens 
resolgueren molts dubtes gràcies a la participació de tots. 
 
Les sessions d’activitat realitzades durant el 2009 han estat les següents: 
 
15 de maig……………”Gent del port” 
5 de juny………………”Aquell Palamós” 
25 de setembre……...”Racons de la Costa Brava” 
23 d’octubre………….” Embarcacions en blanc i negre” 
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Flier editat per la difusió de l’activitat 
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E1.3 

 

 

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

    
Tipus d’activitat:      

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

 
Data 
Des de juliol de 2008 fins a juliol de 2009     

Durada (en hores) 
 
Tipus de participació de la càtedra 

□ organitzadora 
x co-organitzadora  

    
Altres entitats co-organitzadores  

- Museu de la Pesca 
 
Col·laboradors 

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

 
Nombre de participants 

De la UdG                 
De fora de la UdG  3 

 
 
Enquestes de satisfacció.  

S’han fet?    
Sí     □         No   x    

Valoració dels resultats 

 

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

 

Aquest projecte de recerca etnològica es planteja amb l’objectiu de conèixer 
els diferents papers que es desenvolupen a bord d’una embarcació pesquera a 
partir de l’entrevista als tripulants i la cerca de documentació sobre dues 
embarcacions palamosines que properament formaran part de l’oferta 
museística del Museu de la Pesca. En aquest sentit aquesta recerca ha servit 
per dotar de continguts el guió de les dues barques que conformaran l’extensió 
al mar del Museu de la Pesca. 
 

 

Resum de l’activitat  
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Aquest projecte ha seguit la metodologia que a continuació exposem: 
 
1. Creació d’un qüestionari  destinat a recollir la informació d’entrevista 
“dirigida”, ja que el que es pretén és obtenir informació concreta referent a un 
fet determinat, no conèixer l’evolució personal i professional dels diferents 
entrevistats.  
 
2. Identificació i localització de les persones a e ntrevistar  a partir de les 
fonts d'informació de què disposàvem. 
 
3. Realització de les entrevistes 
 
Entrevistes als tripulants de les dues embarcacions  supervivents i en 
bona salut, a més dels mestres d’aixa relacionats p rofessionalment amb 
la vida productiva de les dues barques. 

 
4. Processament d’informació  
 
Un cop s’ha realitzat tot el treball de camp s’ha procedit a la transcripció de les 
entrevistes, per després interpretar-ne la informació i establir conclusions. 
Pel que respecte als materials aportats, durant la recerca s’han 
entrevistat 13 tripulants. Aquestes 13 entrevistes s’han enregistrat i s’han 
recollit en 7 dvd. 
D’altra banda, a partir de les informacions aportades pels informants hem 
pogut identificar els individus que van ser tripulants en les dues barques. 
Malgrat el coneixement de l’existència de fonts documentals importants sobre 
el sector pesquer, no hi havia inventaris exhaustius ni de les embarcacions 
que treballaren a Palamós ni de les persones que han viscut i viuen del món 
de la mar.  S’han dut a terme els treballs de trobar, seleccionar i buidar les 
fonts documentals adients per recopilar les dades, digitalitzar-les, organitzar-
les i posar-les al servei del sector pesquer, els ciutadans de Palamós i el públic 
en general a través d’una interfície de consulta pública. 
 
S’ha realitzat una recerca, selecció i digitalització d’informació rellevant a partir 
de diferents fonts primàries i secundàries. 
 
Després s’ha unificat i relacionat la informació i s’ha dissenyat el programari de 
consulta i adaptació gràfica. 
 
Durant el procés hem volgut identificar els papers dels tripulants a partir de les 
entrevistes realitzades. En el transcurs de la recerca s’ha realitzat 13 
entrevistes  a persones que han accedir a ser preguntades sobre els seus rols 
en les barques Estrella Polar i Gacela. Cal tenir present que es tracta de dues 
barques que ja no estan actives i que per tant la seva tripulació és d’edat 
avançada. Per aquest motiu ens hem trobat amb antics tripulants que no han 
participat en la recerca pe diferents motius: mort, edat avançada i èsser 
reticent a ser entrevistat. Malgrat tot, a partir de les 13 entrevistes 
enregistrades i transcrites hem pogut identificar les dotacions de les dues 
barques durant la vida laboral i productiva d’ambdós bastiments. 
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E1.4    

VISITA DELS ALUMNES DEL MASTER EN ECONOMIA I 
GESTIÓ DE L’ACTIVITAT PESQUERA DE LA UB 
 
Tipus d’activitat:      

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

 
Data 
12 i 13 de febrer de 2009 
 
Durada (en hores) 
12 hores 
Tipus de participació de la càtedra 

x organitzadora 
□  co-organitzadora  

Altres entitats co-organitzadores  
 
Gabinet d’Economia del Mar (Universitat de Barcelona) 
 
Col·laboradors 
 
Nom 
Institució Gabinet d’Economia del Mar (Universitat de Barcelona) 
 
Nombre de participants     

30 
Enquestes de satisfacció.  

S’han fet?    
Sí     □         No   X 

Valoració dels resultats 
 
Positiva, ja que gràcies a aquesta visita s’ha donat conèixer a alumnes del 
master els objectius i les activitats de la Càtedra d’Estudis Marítims, posant 
especial èmfasi amb els seus vincles amb la Confraria de Pescadors, el Museu 
de la Pesca i Documare: Centre de Documentació de la Pesca i el Mar 
 
    
Breu justificació de l’interès de l’activitat en relació als objectius de la càtedra 

 

Informar, difondre i donar visibilitat als projectes que s’estan realitzant des de 
la Càtedra d’Estudis Marítims als visitants. 
 

Resum de l’activitat  

 

Els passats 12 i 13 de febrer la Càtedra d’Estudis Marítims va acollir 30 
alumnes del Màster en Economia i Gestió de l’Activitat Pesquera de la 
Universitat de Barcelona en la seva visita a Palamós. 
 
Aquest Màster està organitzat conjuntament amb la FAO, mitjançant el 
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projecte COPEMED, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la 
Universitat de Barcelona mitjançant el Gabinet d’Economia del Mar (GEM)  i el 
Centro de Altos Estudios Agrícolas del Mediterráneo CIHEAM, mitjançant el 
Instituto de Agricultura del Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ) 
 
Durant els dos dies els estudiants, procedents de llatinoamèrica, Àfrica i el sud 
d’Europa, van conèixer les instal·lacions que acullen el Museu de la Pesca, la 
Càtedra d’Estudis Marítims i Documare, Centre de Documentació de la Pesca i 
el Mar. 
Se’ls va guiar pel port, i la subhasta, van conèixer la seva gestió i es van reunir 
amb tècnics i direcció de la Confraria de Pescadors de Palamós. D’altra banda 
van conèixer de primer mà el funcionament de la Càtedra d’Estudis Marítims, 
del Museu de la Pesca i de Documare: Centre de Documentació de la Pesca i 
el Mar. 
 
Precisament arrel d’aquesta visita dos alumnes del màster, com s’explicarà a 
continuació, van escollir realitzar la seva tesi a Palamós i comptar amb la 
tutoria del director de la Càtedra d’Estudis Marítims, Joan Lluís Alegret, i amb 
l’assessorament dels tècnics de la Càtedra i de Documare: Centre de 
Documentació de la Pesca i el Mar.  
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E1.5 
 

PRESÈNCIA AL SALÓ DE L’ENSENYAMENT 2009 
 
Tipus d’activitat:      

□ congrés 
□ seminari, jornada, conferència...  
□ activitat docent 
x altres: Participació a fira/saló mitjançant un st and 

 
Data 
18 de març 
Durada (en hores) 
7 hores 
Tipus de participació de la càtedra 

□ organitzadora 
X co-organitzadora     

Altres entitats co-organitzadores  

 

UdG-OITT Oficina d’Investigació i Transferència Tec nològica i de 
Coneixement 
 
Col·laboradors 
 
Nom 
Institució  
UdG-OITT Oficina d’Investigació i Transferència Tec nològica i de 
Coneixement 
 
Nombre de participants     

35 
Enquestes de satisfacció.  

S’han fet?    
Sí     □         No   X 

Valoració dels resultats 
 
Positiva, ja que mitjançant aquest stand s’han donat conèixer les recerques i 
els projectes que es duen a terme des de la Càtedra d’Estudis Marítims, 
especialment els treballs que s’estan duent a terme de cara  a la futura reserva 
marina d’interès pesquer de les Illes Formigues. 

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

 

Informar, difondre i donar visibilitat als projectes que s’estan realitzant des de 
la Càtedra d’Estudis Marítims als visitants. 
 

Resum de l’activitat  

 

Aquesta presència, emmarcada dins l’stand que UdG-OITT Oficina 
d’Investigació i Transferència Tecnològica i de Coneixement va instal·lar dins 
el Saló de l’Ensenyament 2009 permeté als estudiants de secundària 
interessats conèixer les activitats que s’estan realitzant des de la Càtedra 
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d'Estudis Marítims i des de Documare: Centre de Documentació de la Pesca i 
el Mar. Entre les demostracions presentades cal destacar una demo que 
mostra el funcionament del Servidor de Cartografia Marítima i Pesquera del 
litoral català.  
 
També s’explicà el taller "Aprendre a fer treballs de recerca" destinat a 
alumnes d'ESO i Batxillerat, a més de donar informació sobre les recerques 
que es realitzen de cara la futura  creació de la Reserva Marina d'Interès 
Pesquer a les illes Formigues. 
 

 
Stand dedicat a la recerca duta a terme des de la Universitat de Girona  
amb la presència de la Càtedra d’Estudis Marítims 
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E1.6    

SUPORT A ALUMNES DEL MASTER EN ECONOMIA I GESTIÓ 
DE L’ACTIVITAT PESQUERA DE LA UB 
 
Tipus d’activitat:      

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

 
Data 
Del juny al desembre de 2009 
 
Durada (en hores) 
 
Tipus de participació de la càtedra 

x organitzadora 
□  co-organitzadora  

Altres entitats co-organitzadores  
 Gabinet d’Economia del Mar (Universitat de Barcelona) 
 
Col·laboradors 
 
Nom 
Institució Gabinet d’Economia del Mar (Universitat de Barcelona) 
 
Nombre de participants     

 
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 

 

Aquesta activitat forma part dels objectius de la Càtedra d’Estudis Marítims: el 
donar suport i assessorament a estudiants que duguin a terme projectes de 
recerca, tesis doctorals, etc., en l’àmbit marítim i pesquer. 
 
Aquest Màster està organitzat conjuntament amb la FAO, mitjançant el 
projecte COPEMED, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la 
Universitat de Barcelona mitjançant el Gabinet d’Economia del Mar (GEM)  i el 
Centro de Altos Estudios Agrícolas del Mediterráneo CIHEAM, mitjançant el 
Instituto de Agricultura del Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ) 
 

 

Resum de l’activitat  
 

Dos alumnes del Màster en Economia i Gestió de l’Activitat Pesquera de la 
Universitat de Barcelona van escollir realitzar la seva tesi a Palamós i comptar 
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amb la tutoria del director de la Càtedra d’Estudis Marítims, Joan Lluís Alegret, 
i amb l’assessorament dels tècnics de la Càtedra i de Documare: Centre de 
Documentació de la Pesca i el Mar.  
Entre els mesos de juny i desembre, Montse Bargalló i Wilhem Trujillo van 
residir a Palamós i realitzar la seva recerca en les instal·lacions que acullen 
tant la Càtedra d’Estudis Marítims com Documare: Centre de Documentació de 
la Pesca i el Mar, alternant-ho amb el treball de camp realitzat en la flota 
pesquera amb port a Palamós. 
 
D’una banda, Montse Bargalló ha estat treballant en la seva tesi que porta per 
títol La pesquería de gamba rosada en Palamós: nueva propuesta de plan de 
gestión, a l’espera de la resolució del tribunal del master del proper mes de 
maig de 2010, de la mateixa manera que la recerca de Wilhem Trujillo Los 
Armalladers de Palamós. Aspectos Socioeconómicos actuales de la pesca 
artesanal además de aportes y vinculaciones de la misma en la constitución de 
la Reserva Marina de las Illes Formigues. 
 
Aquesta experiència en assessoria i tutoria no és una novetat ja que amb 
anterioritat altres tres alumnes del Màster en Economia i Gestió de l’Activitat 
Pesquera de la Universitat de Barcelona van escollir també realitzar la seva 
tesi a Palamós. 
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E1.7    

RECERCA MEMÒRIES DE LA MAR. RELATS DE VIDA DE 
PERSONATGES EMBLEMÀTICS VINCULATS A LA PESCA DE 
LA COSTA BRAVA  
 
Tipus d’activitat:      

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

Data 
Des de juliol 2009  fins juliol 2010 
 
Durada (en hores) 
 
Tipus de participació de la càtedra 

□  organitzadora 
X co-organitzadora  

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

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

 

 
Nombre de participants 

De la UdG:  3 
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 
Aquest projecte de recerca etnològica es planteja amb l’objectiu de recollir els 
testimonis de personatges emblemàtics han viscut el pas d’una pesca 
artesanal feta a partir dels recursos proporcionats per l’entorn immediat, a una 
pesquera més intensiva, tecnificada i industrial. 
 

Resum de l’activitat  

 
Aquest és un projecte de recopilació de històries de vida de gent de mar. 
L’objectiu és recollir informació sobre la vida i ofici dels professionals del mar 
en emprant un format d’entrevista obert que propiciï  el sorgiment d’anècdotes 
o revelacions que no sorgeixen en altres formats. Per això s’estan enregistrant 
entrevistes a personatges representatius de la Costa Brava sobre les seves 
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vides en mar. 
 
Els principals objectius amb els quals neix aquest projecte de recerca 
Memòries de la mar. Relats de vida de personatges e mblemàtics 
vinculats a la pesca de la Costa Brava són els següents i es complementen 
amb el darrer apartat de propostes de rendibilització posterior de la recerca: 
 
 

• Enregistrar, amb mitjans audiovisuals, les entrevistes i les converses  
 
• Recopilació del vocabulari específic emprat pels propis 

pescadors/informants  
 

• Analitzar com es produïa la transmissió i l’aprenentatge de 
coneixements i com es realitza actualment, quan s’ha trencat el procés 
de transmissió-aprenentatge tradicional. 

 
• Recollir i inventariar material gràfic dels mateixos informants  

 
• Materialitzar un recull bibliogràfic exhaustiu sobre el tema d’investigació. 

 
 
Tots aquests objectius formen part, dins un àmbit més ampli, d’un conjunt 
d’intencions més genèriques com són: 
 
 

• Posar en valor un aspecte important del món pesquer català tot 
desenvolupant i promovent activitats i accions relacionades amb el tema 
investigat, amb la voluntat de fer difusió dels coneixements adquirits 
durant el període de recerca. 

 

Pla de treball 
 
- 1era fase  
 

• Consolidació de l’equip de treball i distribució de les tasques i 
responsabilitats.  

 
• Disseny d’un format d’entrevista destinat a la recopilació dels 

coneixements que ens aportin els informants.  
 

• Donar a conèixer a les confraries pesqueres de la Costa Brava, 
mitjançant els vincles que té amb elles la Càtedra d’Estudis Marítims, 
l’objecte de la nostra recerca. 

 
• identificar i localitzar les persones a entrevistar a partir de les fonts 

d'informació de que es disposen i que ens oferiran les diferents 
confraries del litoral gironí. Establir els criteris per triar les persones 
entrevistades. Els criteris seran l’edat, l’origen, la memòria, la 
representativitat i la capacitat. En aquest sentit es crearà una base de 
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dades inicial, tot esperant que la mateixa difusió de la recerca n’aporti 
més, on s’hi recolliran les dades d’aquest informants. 

 
- 2ona fase 
 
Durant aquesta segona fase de la recerca, l’equip de treball s’està centrant en 
un aspecte: el treball de camp. 
 

• La fase més important, aquella que aboca a una recerca sobre el 
patrimoni etnològic i que caracteritza al projecte que es proposa, és la 
fase de treball de camp. L’eina bàsica per a tirar endavant aquest 
projecte és l’entrevista, de manera que s’haurà de concretar un 
calendari d'entrevistes i enregistraments 

 
Després del primer contacte establert durant la primera fase, el treball 
de camp s’està desenvolupant, progressivament, a les diferents 
poblacions del litoral gironí on viuen els informants. Les diferents 
sessions són enregistrades i editades en suport audiovisual. 
Simultàniament es du a terme un recull del material gràfic aportat per 
l’informant. Des de fotografies fins a documents vinculats amb la tasca 
diària recollits pel mateix informant. 
 

• Transcripció i buidat informàtic de les entrevistes.  
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E1.8 
 

EXPOSICIÓ TRIPULACIONS. LA GENT DE BORD DE LES 
BARQUES DE PESCA  

    
Tipus d’activitat:      

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

 
Data 
21 de juny de 2009 – finals octubre 2009     

Durada (en hores) 
 
Tipus de participació de la càtedra 

□ organitzadora 
x co-organitza dora  

    
Altres entitats co-organitzadores  

- Museu de la Pesca 
 
Col·laboradors 

Nom  
Institució Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicio nal Catalana. 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Ge neralitat de Catalunya     
Contribució del col·laborador al prestigi de la càtedra 
 
Nom  
Institució Diputació de Girona     
Contribució del col·laborador al prestigi de la càtedra 

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

 
Nombre de participants 

De la UdG                  
De fora de la UdG   

            150 en total 
 
Enquestes de satisfacció.  

S’han fet?    
Sí     □         No   x    

Valoració dels resultats 
Positius, ja que mitjançant aquesta exposició temporal s’ha donat conèixer 
l’aplicabilitat una de les recerques dutes a terme des de la Càtedra d’Estudis 
Marítims, concretament la recerca Vides al mar. Les tripulacions de dues 
embarcacions emblemàtiques de Palamós: l’Estrella Polar i la Gacela.    

 
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  
Aquesta exposició, creada des de la Càtedra d’Estudis Marítims i el Museu de 
la Pesca, es va poder visitar des del 21 de juny i fins a finals d’octubre al 
Museu de la Pesca, Palamós.  
 
Presentava els rols dels membres de les tripulacions de les barques de pesca 
més comunes de Catalunya, arrossegament i cèrcol, a partir de dues 
embarcacions de pesca de Palamós. A partir dels papers desenvolupats  per 
sis pescadors s’hi explicava la seva feina, la tecnologia que utilitzen per a 
desenvolupar-la i el seu lloc a l’embarcació. A més a més es feia un repàs 
d’aquells temes clau per entendre millor aquest ofici: l’associacionisme laboral, 
la formació, la tradició, la tecnologia o la seguretat, tot des d’un punt de vista 
d’una tripulació d’una barca de pesca en l’actualitat 
 
Cada membre disposava d’un plafó i així el visitant podia conèixer quina feina 
hi desenvolupa en l’embarcació. A partir de les entrevistes realitzades durant 
la recerca prèvia es van realitzar els textos i així es podia descriure quines són 
les tasques que porten a terme el patró, el cuiner, el mariner, el llumer,el nano 
i el motorista. 
 

 
 
Plafó dedicat al patró d’una embarcació 
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E1.9 
 

INSTAL·LACIÓ DE MÒDULS INFORMATIUS SOBRE LA 
FUTURA RESERVA MARINA D’INTERÈS PESQUER DE LES 
FORMIGUES 
 

    
Tipus d’activitat:      

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

 
Data 
Des del 10 de  juliol     
Durada (en hores) 
 
Tipus de participació de la càtedra 

□ organitzadora 
x co-organitzadora  

    
Altres entitats co-organitzadores  

- Museu de la Pesca 
- Confraria de Pescadors de Palamós 

Col·laboradors 
Nom  
Institució Museu de la Pesca  
Contribució del col·laborador al prestigi de la càtedra 
 
Nom  
Institució Confraria de Pescadors de Palamós  
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   x    

Valoració dels resultats 

 
Breu justificació de l’interès de l’activitat en relació als objectius de la càtedra 
Donar continuïtat al conjunt d’accions i iniciatives que la Càtedra d’Estudis 
Marítims (Universitat de Girona – Ajuntament de Palamós) i la Confraria de 
Pescadors de Palamós impulsen per aconseguir crear la Reserva marina 
d’Interès Pesquer de les illes Formigues. 
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Resum de l’activitat  
 
Aquests mòduls informatius, formats per dues instal·lacions de quatre cares 
cadascuna i realitzats en lona, van ser ubicats des del 10 de juliol de 2009 a 
l’exterior del Museu de la Pesca uns plafons informatius sobre la futura 
reservas de les Formigues(dins l’horari d’obertura d’aquest equipament). En 
ells s’hi especifiquen, entre d’altres, la missió d’aquest espai protegit, els seus 
objectius estratègics, les zones de protecció que es preveuen i els seus graus, 
les obligacions dels usuaris  i els resultats mediambientals, naturals i biològics 
que se’n poden obtenir. 
 
Genèricament, i d’acord amb altres exemples de les reserves marines d’interès 
pesquer, aquests plafons també informen d’aquelles activitats que es podran 
realitzar amb autorització dins la subzona d’usos restringits i, també, d’aquelles 
prohibides a tota l’àrea projectada de la Reserva Marina d’Interès Pesquer 
(independentment del seu grau de protecció.) 
 
Així, les vuit cares de la instal·lació es plantegen responent d’una forma amena 
a vuit preguntes: 

1. Què és una reserva marina d’interès pesquer? 
2. Què es proposa? 
3. Qui fa la proposta? 
4. N’hi ha d’altres? 
5. Què hi fem ara? 
6. Què no hi podrem fer? 
7. Què hi podrem fer? 
8. Què hi guanyarem? 

 

 
Imatge dels plafons situats al costat del Museu de la Pesca, al  
port pesquer de Palamós 
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E1.10 
 

II Cicle de Cinema Documental Marítim Visions de les 
Formigues 

    
Tipus d’activitat:      

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

 
Data 
23 i 24 de juliol de 2009    
Durada (en hores) 
3  
Tipus de participació de la càtedra 

□ organitzadora 
x co-organitzadora  

    
Altres entitats co-organitzadores  

- Confraria de Pescadors de Palamós 

 
Col·laboradors 

 
Nom José Luís Sánchez Lizaso  
Institució Universitat d’Alacant  
Contribució del col·laborador al prestigi de la càtedra 
Especialista en gestió de les reserves marines 
 
Nom Antoni Grau  
Institució Cap del Servei de Recursos Marins del Govern de les  Illes Balears  
Contribució del col·laborador al prestigi de la càtedra 
La gestió de les reserves marines des del punt de v ista de l’administració 
 
Nom  
Institució Consell Social de la UdG  
Contribució del col·laborador al prestigi de la càtedra 
 
Nom  
Institució Confraria de Pescadors de Palamós  
Contribució del col·laborador al prestigi de la càtedra 
 
Nom  
Institució Museu de la Pesca  
Contribució del col·laborador al prestigi de la càtedra 
 

 
Nombre de participants 

De la UdG       5           
De fora de la UdG  115 

 
 
Enquestes de satisfacció.  

S’han fet?    
Sí     □         No   x    

Valoració dels resultats 
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Positiva, ja que ha servit per a donar a conèixer altres experiències de gènesi i 
gestió d’una reserva marina d’interès pesquer com la que es realitzarà a les 
illes Formigues, tant  des de l’àmbit de l’administració com des del punt de 
vista dels usuaris. 

 

 

Resum de l’activitat  
 
Reforçant els treballs que s’estan duent des de la Confraria de Pescadors de 
Palamós, i en els quals hi participa la Càtedra d’Estudis Marítims (Universitat 
de Girona – Ajuntament de Palamós), per aconseguir la creació d’una Reserva 
Marina d’Interès Pesquer a l’àrea de les Illes Formigues, des de la Càtedra 
treballem per aportar coneixement que origini debat i permeti formar opinions a 
un públic ampli. 
 
Amb aquesta voluntat de generar reflexió i diàleg sobre temes relacionats amb 
el medi marítim i el litoral, i concretament en el cas de la Reserva de les 
Formigues, la Càtedra d’Estudis Marítim (Universitat de Girona – Ajuntament 
de Palamós) va organitzar, els dies dies 23 i 24 de juliol de 2009,  el II Cicle de 
Cinema Documental Marítim Visions de les Formigues, el qual dóna continuïtat 
al I Cicle de cinema documental marítim. Una mar fràgil  que es va 
desenvolupar l’any  2003. 

     

L’objectiu d’aquest cicle obert al públic interessat era explicar, mitjançant el 
visionat d’unes filmacions, l’experiència de diferents actors vinculats al mar i un 
col·loqui posterior, com es crea una reserva marina d’interès pesquer (RMIP) a 
partir d’altres experiències properes com les de Tabarca, Dènia i les illes 
Balears, i quins efectes té, a més de mostrar filmacions tant d’aquestes zones 
com de l’àrea de la futura RMIP de les illes Formigues.  

Si la primera sessió va estar dedicada a experiències properes, en la segona 
ens vàrem endinsar de ple en les Formigues a partir de les filmacions i dels 
coneixements del participants en el col·loqui per posar la nostra atenció en el 
que signifiquen les illes Formigues, no només des d’un punt de vista pesquer, 
sinó també paisatgístic, biològic i també des de la visió del món del 
submarinisme. 

La primera sessió del 23 de juliol comptà amb la presència d’Antoni Grau (cap 
del Servei de Recursos Marins del Govern de les Illes Balears), José Luís 
Sánchez Lizaso (Universitat d’Alacant) i José Jesús Crespo (pescador de 
Dènia), els quals, després de la projecció de dues filmacions sobre la reserva 
de Tabarca i sobre les de les illes Balears, dugueren a terme una taula rodona 
amb el director de la Càtedra d’Estudis Marítims, Joan Lluís Alegret, com a 
moderador.  
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Imatge de la taula rodona de la primera sessió  
 
La segona sessió del 24 de juliol comptà amb la presència d’Enric Cahner 
(biòleg i educador ambiental, director de l’Escola del Mar de Badalona), Lluís 
Mercader (doctor en ciències biològiques, ictiòleg i submarinista) i Ramón 
Casabayó (submarinista i autor de les filmacions), els quals, després de la 
projecció de la filmació Visions de les Illes Formigues, produïda per encàrrec 
de la Càtedra d’Estudis Marítims (Universitat de Girona – Ajuntament de 
Palamós), centraren les seves intervencions en el que serà la futura Reserva 
Marina d’Interès Pesquer de les Illes Formigues des del punt de vista biològic i 
del submarinisme. 
 
 

 
Imatge de la taula rodona de la segona sessió  
 
 
La sessió del dijous 23 de juliol comptà amb la presència de 72 persones, 
mentre que en la del divendres 24 n’hi assistiren 81. 
 
Aquesta activitat complementa les realitzades darrerament des de la Càtedra 
d’Estudis Marítims (CEM) per a apropar a la ciutadania la funció de les 
reserves marines d’interès pesquer pensant en la futura reserva de les 
Formigues.  
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En aquest sentit, paral·lelament a les reunions de treball, de cara a l’elaboració 
del projecte, l’any 2007 la CEM va organitzar les 1eres Jornades Tècniques 
sobre Reserves Marines d’Interès Pesquer amb l’objectiu de donar a conèixer i 
debatre la problemàtica de la creació d’Àrees o Reserves Marines d’Interès 
Pesquer.  
 
L’any 2008 es va repetir l’experiència amb la II Jornada Tècnica sobre la futura 
Reserva Marina de les Formigues.  L’objectiu d’aquesta jornada tècnica oberta 
al públic interessat va ser posar l’atenció en el que signifiquen les Illes 
Formigues, no només des d’un punt de vista pesquer, sinó també paisatgístic, 
històric, biològic, esportiu, social i econòmic. 
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E1.11 
 

CURS DE NAVEGACIÓ TRADICIONAL 
 
Tipus d’activitat:      

□ congrés 
□ seminari, jornada, conferència...  
□ activitat docent 
x altres: Curs amb reconeixement creditici per part  de l’UdG  
 

Data 
19, 20, 26 i 27 de setembre 
10 i 11 d’octubre 
 
Durada (en hores) 
35 
Tipus de participació de la càtedra 

x organitzadora 
□ co-organitzadora     

Altres entitats co-organitzadores  

 
Col·laboradors 

 
Nom  
Institució Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicio nal Catalana. 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Ge neralitat de Catalunya     
Contribució del col·laborador al prestigi de la càtedra 

 

    
Nombre de participants 

De la UdG:  4 
De fora de la UdG: 22 

 
Enquestes de satisfacció.  

S’han fet?    
Sí     x         No   □    

Valoració  
Positiva per part dels alumnes ja que aquest curs els hi ha permès introduir-se en el 
món del patrimoni marítim i de la navegació tradicional en concret a partir de sessions 
pràctiques. 

 
 
Resum de l’activitat  
 
Aquest Curs de Navegació Tradicional, activitat organitzada per la  Càtedra 
d’Estudis Marítims, es va dur a terme els dies 19, 20, 26 i 27 de setembre i el 
10 i 11 d’octubre a Palamós. 
 
Va néixer amb l’objectiu que els participants coneguessin les característiques i 
les tècniques de la navegació a vela, les parts del vaixell, l’aparell o les 
maniobres amb la vela llatina. Es dividí el programa en classes teòriques i 
pràctiques, realitzant navegacions a bord del vaixell de vela llatina Rafael. 
Mitjançant aquest taller els alumnes van descobrir les característiques i les 
tècniques de la navegació a vela, les parts del vaixell, l’aparell o les maniobres 
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amb vela llatina. 
 
La convocatòria fou un èxit i les places s’ompliren ràpidament, quedant força 
gent en llista d’espera per a una pròxima convocatòria. Des de l’organització 
es decidí que la part pràctica del curs es dividís en dos cap de setmana, 
dividint els 26 inscrits en dos grups per així fer més funcional i participativa la 
sessió pràctica. Així tots els 26 participaren conjuntament en les sessions 
teòriques del 19 i 20 de setembre i així, la part de navegació a bord del Rafael 
la realitzà el grup A el cap de setmana del 26 i el 27 de setembre, mentre que 
el grup B va posar en pràctica els coneixements adquirits el cap de setmana 
del 10 i 11 d’octubre. 
 
Els alumnes van rebre un extens dossier el primer dia del curs i un cop 
realitzat han rebut un diploma que n’acredita la seva participació 
 
D’altra banda cal destacar que aquest curs ha merescut 2 crèdits de lliure 
elecció per part de la Universitat de Girona al estar vinculat a la Càtedra 
d’Estudis Marítims. 
 
 
Programa 
 
19 de setembre  
10.00 Benvinguda i presentació del curs.  Miquel Martí (director del Museu de 
la Pesca)    
10.15. Introducció al patrimoni marítim. Miquel Martí (director del Museu de la 
Pesca)   i Raül Mata (tècnic del Museu de la Pesca) 
11.10. Pausa 
11.45h. Introducció  a la navegació i la construcció naval.  Joaquim Pla 
(especialista en patrimoni marítim) 
12.45.  Visita a una drassana tradicional del port de Palamós 
16h.    Maniobres a peu de barca. Raül Mata (tècnic del Museu de la Pesca) 
17.00. Taller de nusos mariners Salvador Aixarch (Pescador) 
18.15h. Visita guiada al Museu de la Pesca.Glòria Ñaco (tècnica de difusió del 
Museu de la Pesca) 
 
20 de setembre  
 NAVEGACIÓ a bord del Rafael 

• Sortida del port de Palamós a les 10 h 
• Arribada al port de Palamós a les 14 h 

 
26 de setembre 
 NAVEGACIÓ del Grup A a bord del Rafael 

• Sortida del port de Palamós a les 9 h 
• Arribada al port de Palamós a les 21 h 

27 de setembre 
 NAVEGACIÓ del Grup A a bord del Rafael 

• Sortida del port de Palamós a les 9 h 
• Arribada al port de Palamós a les 15 h 



 

Memòria d'activitats 2009 30  

 
10 d’octubre 
 NAVEGACIÓ del Grup B a bord del Rafael 

• Sortida del port de Palamós a les 9 h 
• Arribada al port de Palamós a les 21 h 

11 d’octubre 
 NAVEGACIÓ del Grup B a bord del Rafael 

• Sortida del port de Palamós a les 9 h 
• Arribada al port de Palamós a les 15 h 

 
Imatges del curs de navegació tradicional: 
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E1.12 

LLIÇÓ INAUGURAL DEL CURS 2009 - 2010 
    Tipus d’activitat:      
    □ congrés 
    x seminari, jornada, conferència...  
    □ activitat docent 
    □ altres: ................................         
 
Data 
6 de novembre 
Durada (en hores) 
2 hores 
Tipus de participació de la càtedra 
x organitzadora 
□ co-organitzadora  
Altres entitats co-organitzadores  
 
 
Col·laboradors 
Nom Margarida Casadevall 
Institució  
Contribució del col·laborador al prestigi de la càtedra 
 
Dra. Margarida Casadevall, professora del Departament de Ciències Ambientals de la 
Universitat de Girona 
 
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 impartida per un investigador de prestigi 
relacionat amb la recerca en l’àmbit marítim i presentar les activitats que es duran a terme en 
els següents mesos. 
 
 
 
Resum de l’activitat 
 
 
El divendres 6 de novembre la Dra. Margarida Casadevall, professora del 
Departament de Ciències Ambientals de la Universitat de Girona inaugurà el el 
curs acadèmic de la Càtedra d’Estudis Marítims (Universitat de Girona – 
Ajuntament de Palamós) amb la conferència titulada “La vida privada dels 
peixos”, al Museu de la Pesca. 
En aquesta lliçó s'explicaren de forma divulgativa i amena quines són les 
estratègies reproductives dels peixos, que és una de les línies de treball del 
grup de recerca de Biologia Animal (Ictiologia)de la Universitat de Girona. La 
identitat sexual d’un peix és de mal determinar ja que els seus models sexuals 
són diversos i hi una gran varietat de comportaments de les diferents espècies 



 

Memòria d'activitats 2009 33  

en el moment de la reproducció. Per això utilitzen sistemes de comunicació 
complexes i, en moltes espècies, encara força desconegudes.  
 
L’acte va estar presidit per la Sra. M. Teresa Ferrés i Àvila, alcaldessa de 
Palamós, i pel Dr. Josep Calbó, vicerector de Recerca de la Universitat de 
Girona. 
 
 

 
Moment de la intervenció de la dra. Casadevall 
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E1.13    

PRESÈNCIA AL SALÓ NÀUTIC 2009 
 
    Tipus d’activitat:      
    □ congrés 
    x seminari, jornada, conferència...  
    □ activitat docent 
    x altres: participació a fira               
 
Data 
Del 7 al 15 de novembre 
Durada (en hores) 
Cada dia, de 10 a 20 h  
Tipus de participació de la càtedra 
□ organitzadora 
□ co-organitzadora  
La Càtedra d’Estudis Marítims, conjuntament amb Doc umare: Centre de Documentació 
de la Pesca i el Mar, i el Museu de la Pesca, va es tar convidada a participar al Saló 
Nàutic 2009 per part de Fira de Barcelona. 
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 organitzar, conjuntament amb el Museu de la 
Pesca, dues edicions especials de les “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 conèixer les recerques dutes 
a terme des de la Càtedra d’Estudis Marítims (projeccions contínues de dvd i 
powerpoints) i es van exposar les 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 Nàutic. 
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Resum de l’activitat 
 
En el marc del Saló Nàutic de Barcelona (7 -15 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 7 de novembre a la tarda, dugué per títol “La 
meteorologia i el mar” i comptà amb la participació del meteoròleg Eliseu 
Vilaclara i de tres pescadors experimentats de Palamós com Ricard Déu, 
Miquel Ferré i Ernest Mañé. 
 

 
Imatge de la sessió especial de les “Converses de Taverna” del 
dia 7 de novembre 
 
 
La segona sessió, el dissabte 14 de novembre, dugué per títol “La pesca del 
corall” i comptà amb la participació de dos pescadors de corall professionals. 

 
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, els projectes de recerca i les 
publicacions dutes a terme, així com els treballs de difusió que sobre la futura 
reserva marina d’interès pesquer de les Illes Formigues s’estan duent a terme 
des de la Càtedra d’Estudis Marítims.  
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E1.14    

    

JORNADA SOBRE LA CUINA DEL PEIX 
 
Tipus d’activitat:      

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

 
Data  
22 de novembre de 2009 
 
Durada (en hores) 
4 hores 
Tipus de participació de la càtedra 

X organitzadora  
□ co-organitzadora  

Altres entitats co-organitzadores  

 

 
Col·laboradors 

 
Institució 
Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional    
Catalana. Departament de Cultura i de Mitjans de Comunicació. 
Generalitat de Catalunya 
Consell Social de la Universitat de Girona 
Diputació de Girona 

           Consell Comarcal de Baix Empordà 
Ajuntament de Palamós                
Museu de la Pesca 
Confraria de Pescadors de Palamós 
Institut Ramon Muntaner 
          

 
Nombre de participants 

De la UdG 9 
De fora de la UdG: 61    

 
Enquestes de satisfacció.  

S’han fet?    
Sí     □         No   □ 

Valoració dels resultats 

 

 
 
Documentació annexa 
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Resum de l’activitat  
 
La jornada s’inicià amb la rebuda als assistents per part de Joan Lluís 
Alegret, director de la Càtedra d’Estudis Marítims (Universitat de Girona – 
Ajuntament de Palamós) i de Miquel Martí, director del Museu de la Pesca, 
per tot seguit donar la paraula a Joan Carles Matamala, del Programa de 
Turisme Cultural, Universitat de Barcelona 

Mitjançant la ponència Patrimoni gastronòmic i turisme. Noves tendències 
entre turisme i cultura: el cas del peix, Matamala va repassar les diferents 
experiències existents arreu de l’estat espanyol i de l’estranger sobre rutes 
turístiques i culturals basades en el coneixement de la gastronomia local.  
 

A continuació Pep Vila, filòleg i especialista en història de la cuina, parlà 
sobre L’evolució de la cuina del peix des del segle XIX. 

 

 
Moment de la intervenció de Pep Vila 

El ponent va fer un repàs de receptaris històrics que evidencien els canvis en 
els gustos culinaris dels catalans des del segle XIX fins a l’actualitat. 

A continuació la nutricionista Blanca Raidó, de la Fundació Dieta 
Mediterranea, exposà en la seva intervenció El valor nutricional del peix de 
costa en la dieta mediterrània. 

Aquesta ponència incidí ens els aspectes més mèdics de la dieta 
mediterrània amb la descripció de les espècies més saludables. 

La següent intervenció va ser duta a terme pel cuiner i periodista Pep Nogué, 
de la Fundació Slow Food, i per Maria José Pedragosa, d’AccióNatura. 
Amb el títol Peixos amb sobreexplotació comercial i  “peix sense preu”, on 
s’explicaren els objectius de la Fundació Slowfood i les campanyes de 
sensibilització que conjuntament amb AccióNatura estan duent a terme per 
diferents mercats catalans. 
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Intervenció de Pep Nogué i Maria José Pedragosa 

 
Finalment la jornada es va cloure amb una petita xerrada i posterior 
degustació realitzada pel pescador del Serrallo (Tarragona) Josep R. Tules 
"Pitu Mosquits", el qual explicà l’evolució de la cuina que es realitzava a les 
barques i com els plats que s’hi cuinaven han anat passant a les cartes dels 
restaurants.  
El mateix "Pitu Mosquits" va cuinar per l’ocasió un arrossejat i rap amb 
patates que van poder  degustar tots els assistents a la jornada i que marcà 
el final. 
 

 
Cloenda de la jornada amb degustació de plats de peix. 
 
Cal destacar la resposta positiva que ha rebut la jornada amb 70 persones 
inscrites. Aquesta jornada ha estat enregistrada en dvd i properament podrà 
ser visionada en la web del dipòsit obert de la Universitat de Girona. 
 
Aquestes jornades van ser cobertes a nivell informatiu pels diferents mitjans: 
TV Palamós (Canal 12), TV Costa Brava i Ràdio Palamós. 
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E2 Altres col·laboradors  

 

 
Nom:  
Institució: Confraria de Pescadors de 
Palamós  

 

Tipus de col·laboració 

 
Tasques de recerca i de difusió de les activitats que es duen a terme de cara a la futura 
Reserva Marina d’Interès Pesquer de les Illes Formigues. 
L’any 2007 es va signar un conveni de col·laboració entre la Fundació Promediterrània, entitat 
que gestiona la Càtedra d’Estudis Marítims (Universitat de Girona – Ajuntament de Palamós) i 
la Confraria de Pescadors de Palamós. L’objecte d’aquest conveni era establir un marc de 
col·laboració en virtut del qual la Fundació Promediterrània i la Confraria de Pescadors de 
Palamós treballaran per aconseguir la declaració d’una reserva marina d’interès pesquer a les 
Illes Formigues. En aquest sentit, la Fundació Promediterrània, mitjançant la Càtedra d’Estudis 
Marítima, presta assessorament a la Confraria de Pescadors en aquells àmbits que li són 
propis i segons es determina anualment, en el projecte en comú que tenen i que és l’obtenció 
de la declaració d’una reserva marina d’interès pesquer per a les Illes Formigues.  

 

 

 
(repetir tantes vegades com calgui) 

    

    

• Direcció General de Pesca i Afers Marítims 
• Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
• Diputació de Girona 
• Confraria de Pescadors de Palamós 
• Ports de la Generalitat 
• Universitat de Barcelona 
• L'ESTROP (Associació de la Costa Brava per al Patrimoni Marítim) 
• Servei de Publicacions de la UdG 
• Servei de Biblioteques de la UdG 
• Oficina d'Investigació i Transferència Tecnològica i de Coneixement (OITT) 

de la Universitat de Girona 
• Ports de la Generalitat 
• Museu Marítim de Barcelona 
• Associació Cultural Amics del Museu de la Pesca 
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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 Ester Pujol i Serra; Eliseu Carbonell i Camós 
Títol del llibre Records d’una dona de mar 
Editorial Fundació Promediterrània (Càtedra d’Estudis Marítim s) amb 

la col·laboració de l’Institut Català de recerca en  Patrimoni 
Cultural 
Col·lecció Promediterrània 

ISBN 978-84-613-7064-1 

 

 

 
Capítols de llibre 

 
Autor/s  
Títol del llibre  
Títol del capítol  
Editorial  
ISBN  
Articles 

 

 
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) 



 

Memòria d'activitats 2009 41  

E5 Ressò extern     

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

 
Premsa escrita 

 

 
Mitjà http://bioeducacio.wordpress.com 
Data 22/07/2009 
Títol de l’article o escrit II Cicle de Cinema Documental Marítim 
Autor (si és col·laborador de 
la càtedra) 

 

 

 
Mitjà http://www.udg.edu/Noticiesagenda 
Data 22/07/2009 
Títol de l’article o escrit II Cicle de Cinema Documental Marítim 
Autor (si és col·laborador de 
la càtedra) 

 

 

 
Mitjà http://www.cilma.cat/agenda 
Data 22/07/2009 
Títol de l’article o escrit II Cicle de Cinema Documental Marítim: Visions 

de les Formigues 
Autor (si és col·laborador de 
la càtedra) 

 

 

 
Mitjà http://marintim.blogspot.com/2009/11 
Data 22/07/2009 
Títol de l’article o escrit II Cicle de Cinema Documental Marítim 
Autor (si és col·laborador de 
la càtedra) 

 

 

 
Mitjà http://www.festes.org/noticies 
Data 14/08/2009 
Títol de l’article o escrit La Càtedra d’Estudis Marítims de Palamós 

organitza un curs de navegació tradicional 
Autor (si és col·laborador de 
la càtedra) 

 

 

 
Mitjà Diari de Girona 
Data 19/08/2009 
Títol de l’article o escrit Curs de navegació tradicional a Palamós 
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Autor (si és col·laborador de 
la càtedra) 

 

 

 
Mitjà http://www.udg.edu/Noticiesagenda 
Data 19/08/2009 
Títol de l’article o escrit Curs de navegació tradicional 
Autor (si és col·laborador de 
la càtedra) 

 

 

 
Mitjà Diari de Girona 
Data 05/11/2009 
Títol de l’article o escrit Casadevall inaugura curs a la Càtedra d’Estudis 

Marítms 
Autor (si és col·laborador de 
la càtedra) 

 

 

 
Mitjà http://www.udg.edu/Noticiesagenda 
Data 06/11/2009 
Títol de l’article o escrit Lliçó inaugural del curs 2009-2010 de la Càtedra 

d’Estudis Marítims 
Autor (si és col·laborador de 
la càtedra) 

 

 

 
Mitjà El Punt 
Data 13/11/2009 
Títol de l’article o escrit La cuina del peix centra una jornada gratuïta que 

es farà el dissabte228 de novembre 
Autor (si és col·laborador de 
la càtedra) 

 

 

 
Mitjà http://www.palamos.cat 
Data 26/11/2009 
Títol de l’article o escrit El pròxim dissabte la Càtedra d’Estudis Marítims 

organitza una jornada sobre la Cuina del Peix 
Autor (si és col·laborador de 
la càtedra) 

 

 

 
Mitjà http://www.fdmed.org.mialias.net 
Data 4/12/2009 

Títol de l’article o escrit Participació de la FDM a la jornada sobre la cuina 
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del peix 
Autor (si és col·laborador de 
la càtedra) 

 

 

 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documents annexos 
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E6 Liquidació del pressupost  
 

 
 
  

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

  

Ingressos 2009   
 Ingresos  

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

5.000,00  

Ajut Consell Social per a la organització de cursos 1.900,00  
Romanent 2008 (UdG) 1.604,97  
Ajut extraordinari Fundació Privada: Girona, Universitat i 
Futur 

1.000,00  

                         Aportació Ajuntament de Palamós pel funcionament Càtedra 41.189,55  

TOTAL 50.694,52  
 
 
 
 

Càtedra d'Estudis Marítims     

         Despeses 2009    

    Euros    

CAPÍTOL 1:  PERSONAL  25.133,16  
1.1 Personal eventual    
Tècnic Càtedra  25.133,16   

CAPÍTOL 2:  DESPESES DE BÉNS CORRENTS I 
SERVEIS 

 11.515,2  

Material, subministraments i altres 1.170,82   
Dietes direcció 3.033,44   

Material d'oficina 1.200,00   

Telèfons i comunicacions 830,00   

Difusió i publicitat 2.195,6   

Direcció Càtedra 3.085,34   
Activitats d'Acció Cultural Càtedra   7.183,92  
Publicacions (reedicions QB) 926,23   

Jornades, conferències i presentacions 1.135,10   

Cursos i cicles 5.122,59   

CAPÍTOL 4:  TRANSFERÈNCIES CORRENTS   6.862,24  

Beca predoctoral (UdG) 6.862,24   

    

TOTAL 50.694,52 50.694,52  

 



 

Memòria d'activitats 2009 45  

E7 Pla d’actuacions de l’any en curs     
 
 
 
1. JORNADES, CONFERÈNCIES I PRESENTACIONS 
 
• Presentació de la monografia De quilla a perilla. L’ofici dels mestres 

d’aixa a la Costa Brava , editada pel CPCPTC. 
27 de febrer. 

 
• Pesca i ciència 2010. Jornades de divulgació  

Setembre i octubre. 
 

• Acte commemoratiu del desè aniversari de la Càtedra  d'Estudis 
Marítims 
Juny 

 
• Activitats de difusió científica vinculats amb el festival mariner Terra de Mar  

(maig). 
 

• Jornades El patrimoni etnològic a l’aula.  
1, 2 i 3 de juliol 

 
• Presentació de 4 nous títols de la col·lecció Quade rns Blaus.  

Juny. 
 
• Presentació de les Actes de les III Jornades sobre la Comercialització  i 

el Consum del Peix  PROMEDITERÀNIA 2006 
 

• Lliçó inaugural curs 2010-2011 de la Càtedra d'Estu dis Marítims. 
Octubre 

 
• Quatre sessions de les Imatges que fan parlar . Gener, febrer, març i maig. 
 
 
 
 
2. CICLES I CURSOS 
 

II Curs de Navegació Tradicional  
15, 16, 22 i 23 de maig 

 
• III edició del cicle de cinema documental  Una mar fràgil  

Juliol 
 
 
 
3. PUBLICACIONS 
 
• Actes de les III Jornades sobre la Comercialització  i el Consum del 
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Peix  PROMEDITERÀNIA 2006. 
 

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

 
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 

 
 
 
 

3. RECERCA 
 
• Memòries de la mar. Relats de vida de personatges e mblemàtics de la 

Costa Brava 
 
• Recerca Història de la construcció naval a Palamós: les Dra ssanes 

Tino 1925-2010  
 
• Recerca La cuina del peix: el ranxo dels pescadors  
 
• Suport als treballs orientats a la creació de la futura Reserva Marina 

d’Interès Pesquer de les Illes Formigues.  
 
• Continuació de la 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. 
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4. DIFUSIÓ 
 
 
• 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 Naùtic de Barcelona 

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

Girona, novembre 
 

--------------------------------- 
* Suport a activitats i projectes transversals com Terra de Mar, Espai del Peix, 
90 anys del Cau de la Costa Brava, expo sobre els Ibers a Castell 
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E8 Pressupost de l’any en curs     
 
 

Pressupost despeses 2010 
 

CAPÍTOL 1: PERSONAL ..................................................................... 25.133,16 
CAPÍTOL 2: DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 
…………………………………………………………................................11.515,20 
Activitats d'Acció Cultural Càtedra ......................................................... 7.183,92 
CAPÍTOL 4: TRANSFERÈNCIES CORRENTS …………………………..6.862,24 
 
TOTAL...................................................................................................50.694,52 

   
 
 
 
 
 
 

Pressupost ingressos 2010 
 

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 
 



 

Memòria d'activitats 2009 49  

 
 
E9 Altra informació que vulgueu aportar  

 
Durant l’any 2009 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: 
 
24/01/2009 Reunió amb els biòlegs del Ministerio de Medio Ambiente y Medio  

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

31/01/2009 Reunió amb les ajuntaments afectats pel tema de la Reserva 
21/02/2009 Reunió Confraria per la Reserva 
13/10/2009 Reunió amb Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 

a Madrid  
27/10/2009 Reunió Ajuntament Palamós. 
03/11/2009 Reunió amb alcaldes Reserva Marina a l’Ajuntament Palamós 

 
 
 
 


