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E1 FITXES DE LES ACTIVITATS 
 
Introducció: 10 anys de la Càtedra d’Estudis Maríti ms 
(Universitat de Girona – Ajuntament de Palamós) 
 
Amb l’ànim d’estendre i articular l’activitat universitària pel conjunt de les comarques gironines, 
la Universitat de Girona i l’Ajuntament de Palamós van crear l’any 2000 la Càtedra d’Estudis 
Marítims (CEM) amb seu permanent a la vila de Palamós. Era el resultat d’anys de 
col·laboració i que havia culminat amb la redacció del projecte museològic del Museu de la 
Pesca. Al llarg d’aquests darrers deu anys la CEM s’ha dedicat al foment del debat, la recerca i 
la reflexió en el camp marítim i pesquer a través de la celebració de conferencies i jornades, 
edició de publicacions, l’estímul a treballs d’investigació, iniciatives de suport al sector pesquer, 
etc... 
En aquests deu anys hi han participat i col.laborat professionals, estudiants, altres institucions i 
associacions, col.legis professionals, o particulars vinculats i interessats pel passat, pel present 
i pel futur del fet marítim. En l’actualitat la CEM està dirigida pel professor d’antropologia de la 
Universitat de Girona, dr. Joan Lluís Alegret; té un coordinador, Miquel Martí, que a la vegada 
és el director del Museu de la Pesca; i compta amb un tècnic, Jaume Badias. 
 
Des de la CEM es treballa per generar coneixement sobre el medi marí a partir de diferents 
activitats com poden ser les lliçons inaugurals de cada curs acadèmic, en les quals es convida 
a un especialista de prestigi per impartir una conferència que marca l’inici del curs. Durant els 
següents mesos es realitzen jornades dedicades a donar a conèixer i difondre aspectes 
concrets o àmbits relacionats amb el món marítim (cuina del peix, reserves marines, encontres 
entre el sector pesquer i biòlegs, noves estratègies de comecialització del peix, entre d’altres). 
 
Pel que respecta a les publicacions que es generen des de la CEM, aquestes s’articulen en tres 
col·leccions: les actes de les jornades (amb temes com el comerç i el consum del peix, el 
turisme i el mar, i les ciutats portuàries); la col·leció Promediterrània (amb dos títols dedicats a 
la història de la pesca i una basat en una història de vida); i els Quaderns Blaus (articles 
d’especialistes que apropen al públic a temes relacionats amb el fet marítim i pesquer que van 
des de la història a l’antropologia, l’economia i, la biologia, entre d’altres, i dels quals han 
aparegut fins ara 22 títols i n’hi ha 4 a punt de sortir al carrer) 
 

 
 
Igualment cal destacar els vincles de  col·laboració i l’assessorament constant que ofereix, per 
exemple, a les confraries de pescadors i que s’exemplifica concretament pel que respecta a la 
futura reserva marina d’interès pesquer de les Illes Formigues. En aquest sentit, des del 2008 
s’han organitzat jornades, cicles de cinema documental i instal·lat mòduls informatius per 
explicar aquest projecte. La CEM igualment participa en el foment de la recerca, tot 
assessorant i participant en projectes d’investigació que tenen com a protagonista l’activitat 



 

 

marítima del litoral gironí i la seva riquesa natural, social i cultural. Com a exemple d’aquesta 
voluntat cal destacar els projectes de recerca que s’estan impulsant en l’actualitat sobre la 
cuina del peix i que estan vinculats al futur equipament cultural anomenat “Espai del Peix”. 
 
Menció a part és el paper que ha desenvolupat la CEM en la creació i consolidació del Centre 
de Documentació de la Pesca i el Mar DOCUMARE, inaugurat el 2006 i que suposa per a 
Palamós l'enfortiment d'un espai per la documentació i la recerca, al costat físicament del propi 
arxiu municipal i de la biblioteca pública. 



 

 

 
 
E1.1 
 

CICLE DE XERRADES CONVERSES DE TAVERNA  2010 
 
Tipus d’activitat:      

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

Data 
8 sessions, el segon divendres de cada mes. De gene r a juny i d’octubre 
a novembre  
 
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: 320 
 

 
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 11 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. 

 
Imatge de la sessió dedicada al peix blau 
 
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 2010 s’han realitzat les següents sessions: 
 
 8 gener……. Respectem prou el mar? 
 



 

 

 5 febrer….. La vida al barri de pescadors 
 
12 març……. La màgia de la pesca del calamar 
 
 9 abril…….. Pescadors andalusos i murcians a Palamós 
 
 24 maig……La pesca de la tonyina 
 
 11 juny……Els millors peixos d’ahir i avui 
 
15 octubre... La pesca del peix blau 

 
12 novembre... Peixaters i peixateres 
 
 

 
Flier de difusió de les Converses de Taverna 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
E1.2 
 

CICLE IMATGES QUE FAN PARLAR   2010 
 
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: 180 
 

Al voltant de 50 persones per sessió 
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 
 
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 2010 han estat les següents: 
 
22 de gener……………”El Palamós d’ahir” 
26 de febrer……………”El port i la seva gent” 
26 de març..……………”Barques d’abans” 
17 de desembre……...”Esports nàutics a la badia” 
 
   



 

 

     
                           Fliers editat per la difusió de l’activitat 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

E1.3 
 
 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “RECORDS D’UNA DONA DE 
MAR”  
 
Tipus d’activitat:      

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

Data 
23 de gener. Centre Cultural de Sant Pol de Mar  
Durada (en hores) 
2 
Tipus de participació de la càtedra 

□ organitzadora 
x co-organitzadora  

 
Altres entitats co-organitzadores  
- Ajuntament de Sant Pol de Mar 
- Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural 
- Museu de la Pesca 
- Documare. Centre de Documentació de la Pesca i el M ar 

 
Col·laboradors 

Nom Institut Ramon Muntaner  
                        Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural 

 
Nombre de participants 

De la UdG   3              
De fora de la UdG  80 

 
Enquestes de satisfacció.  

S’han fet?    
Sí     □         No   x 

Valoració dels resultats 
 

Positius, ja que aquesta activitat permet reafirmar el paper de la CEM pel que 
respecte al coneixement del món pesquer des de la perspectiva de les 
ciències socials. 
 
Breu justificació de l’interès de l’activitat en relació als objectius de la càtedra 
 
La publicació, la presentació i la difusió d’aquest llibre s’emmarca dins els 
objectius de la CEM, un dels quals és realitzar activitats de difusió i divulgació 
cultural dirigides a un públic més ampli i menys especialitzat que el que 
participa en altres activitats de la Càtedra d’Estudis Marítims com són jornades 
i seminaris. 
 
 
Resum de l’activitat  
 
El dissabte 23 de gener a Sant Pol de Mar, en el marc de la Festa Major de 



 

 

Sant Pau, es presentà el llibre Records d’una dona de mar , d’Esther Pujol i 
Eliseu Carbonell. 
El llibre recull el testimoni d’una dona que ha dedicat la seva vida al món de la 
pesca, així com un retrat personal, ple de vitalitat i humor, del passat mariner 
d’aquesta població. La principal aportació d’aquest llibre és que ofereix una 
visió femenina d’un món predominantment masculí com és el de la pesca, però 
on històricament les dones han jugat un rol molt actiu. 
La presentació del llibre va anar  a càrrec de Miquel Martí (director del Museu 
de la Pesca i coordinador de la Càtedra d’Estudis Marítims), Josep M. 
Casablancas (expert en navegació tradicional) i els autors del llibre. A 
continuació, Marta Romà, Eva Sánchez i Núria Ferrer, de l’Elenc Teatral 
Centre Cultural, representaren alguns fragments del llibre. 
 

 
Aquest llibre, coordinat per la Càtedra d’Estudis Marítims (Universitat de 
Girona – Ajuntament de Palamós) ha estat editat per la Fundació 
Promediterrània dins la col·lecció Promediterrània. 
 



 

 

E1.4 
 

PARTICIPACIÓ EN EL VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE 
BARCELONA SOBRE LA DIETA MEDITERRÁNEA. 
ALIMENTARIA 2010  
Tipus d’activitat:      

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

Data 
24 i 25 de març. Barcelona  
Durada (en hores) 
14 
Tipus de participació de la càtedra 

□ organitzadora 
            □ organitzadora  
              participació 
 
Altres entitats co-organitzadores  

Fundació Dieta Mediterrània 
FROM 
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rura l. Generalitat de 
Catalunya 
Ajuntament de Barcelona 
Alimentaria 
 

Col·laboradors 
Nom Museu de la Pesca 
 

Nombre de participants 
De la UdG                 
De fora de la UdG  150 

 
Enquestes de satisfacció.  

S’han fet?    
Sí     □         No   x 

Valoració dels resultats 
 

Positius, ja que aquesta activitat permet explicar un dels projectes en els que 
col·labora la CEM: l’Espai del Peix. 
 
Breu justificació de l’interès de l’activitat en relació als objectius de la càtedra 
 
La presentació del projecte “Espai del Peix” mitjançant un poster s’emmarca 
dins els objectius de la CEM, un dels quals és realitzar activitats de difusió i 
divulgació cultural dirigides a un públic més ampli i menys especialitzat que el 
que participa en altres activitats de la Càtedra d’Estudis Marítims com són 
jornades i seminaris. 
 
 
Resum de l’activitat  
 
En el marc del VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE BARCELONA SOBRE 



 

 

LA DIETA MEDITERRÁNEA. ALIMENTARIA 2010 es va presentar 
l’equipament  cultural “L’Espai del Peix” vol contribuïr al coneixement i 
valoració del peix fresc de la costa a través de la interpretació, de la formació i 
de la degustació, com a estratègia per a la sostenibilitat del sector pesquer i de 
promoció de la vila. 
 
La posta en funcionament d’aquest equipament cultural contempla tres 
dimensions, en la concepció de les quals hi ha participat activament la Càtedra 
d’Estudis Marítims (Universitat de Girona – Ajuntament de Palamós): 
 
Interpretativa 
Per explicar, in situ, la pesca al port de Palamós, a través de la visita a la Llotja 
del peix i l’assistència a la subhasta. Un muntatge audiovisual, en diferents 
idiomes, situarà el visitant en el món marítim i pesquer local en clau de present 
i des de la perspectiva patrimonial. Així mateix, un muntatge expositiu 
(renovable i actualitzable) recollirà aspectes relacionats amb el port i la 
dàrsena pesquera, l’ecosistema dels llocs de pesca o caladors, les tècniques i 
sistemes de pesca usats, la flota pesquera, les espècies capturades o 
recursos marins, els pescadors, les associacions, l’economia, la 
comercialització del peix a través de la subhasta i de la distribució, la gestió de 
la pesca des del punt de vista legislatiu i executiu i, finalment, un apartat 
dedicat a la pesca d’esbarjo permetrà relacionar-ho amb la nàutica d’esbarjo, 
l’esport i l’oci. 
 
Formativa 
La dimensió formativa, posa l’accent en el que és el coneixement del peix, des 
del punt de vista de les ciències socials (geografia, història, antropologia, 
sociologia, etc.), les ciències naturals, des dels aspectes biològics i ecològics, 
també d’alimentació i de salut i de tots els vessants que contribueixin a la 
descoberta del món del peix. 
 
Degustativa 
La Cuina del peix posa l’èmfasi en el fet que els pescadors, a més de pescar, 
també cuinen. Pretén mostrar les maneres de preparar el producte de la mar, 
representa una aproximació a les tradicions culinàries i al fet degustador en si 
mateix. 
 
 
En aquest sentit, l’Espai del Peix es desenvoluparà en 3 àmbits: 
 
1. Centre d’Interpretació del Port i la Pesca 
 
El visitant descobrirà, entre bastidors, el món de la pesca i del treball dels 
homes a bord. S’hi descriuran els diferents tipus d’embarcacions i tècniques de 
pesca i el seu funcionament. El port és la base per a la importació i l’exportació 
de mercaderies. El port esportiu també és un important recurs turístic. Cal 
donar a conèixer aquestes infraestructures que generen molta riquesa per a la 
ciutat i pel seu entorn. Alhora, serà oportú contextualitzar el paper del port de 
Palamós en l’àmbit català. 
 



 

 

El centre d’interpretació donarà les claus per entendre la realitat marítima. 
Promourà el respecte i la implicació del visitant cap a aquests llocs i la gent 
que hi treballa. 
 
Per altra banda, serà el lloc idoni per desenvolupar plenament diverses 
temàtiques relacionades amb el món marítim: l’enginyeria naval, la tecnologia 
de la navegació i les comunicacions, la meteorologia, la senyalització 
marítima, etc. 
 
2. Aula Gastronòmica del Peix 
 
Des d’una perspectiva docent s’hi impartiran cursos adreçats a diferents tipus 
de públic. Cursos dirigits a escoles, instituts i universitats que donaran a 
conèixer les propietats i els valors nutritius de les diverses espècies 
capturades. Cursos per associacions, casals i altres entitats, que convertiran 
l’activitat en una oferta cultural i d’oci, única i diferent. 
 
Aquests cursos, xerrades i demostracions també s’adreçaran als sectors 
professionals co cuiners i restauradors, peixaters i pescadors, així com també 
es programaran cursos dirigits a les famílies i al segment turístic. 
 
Aquesta Aula Gastronòmica del Peix esdevindrà un espai pedagògic, de 
demostració, on es difondran els valors organolèptics, alimentaris i nutritius de 
les espècies pesqueres; permetrà la identificació d’espècies segons la 
modalitat de pesca, la legislació i les mides; fomentarà la cuina autòctona, tant 
de la mà dels xefs professionals com de pescadors especialistes a fer 
“ranxos”; serà una finestra oberta a les experiències de la cuina local i la 
d’altres cultures i països; una aula per aprendre a manipular el peix, a 
conservar-lo, a presentar-lo; un escenari ideal per donar a conèixer tot el 
ventall d’elements complementaris i auxiliars que l’acompanyen: els vins, les 
salses, l’utillatge, etc.. 
 
3. Taller de Degustació del Peix 
 
El visitant podrà degustar-hi plats de peix en diferents formats. Segons les 
franges horàries, s’oferirà al consumidor un tast, unes tapes o un menjar 
degustació. Aquesta darrera modalitat permetrà assaborir i reconèixer, al, 
mateix temps, les diverses espècies de la Llotja de Palamós, facilitarà la 
recuperació d’un hàbit tradicional i comunitari com són les “sardinades” i 
fomentarà allò que és la cuina “de bord”. En definitiva, serà un espai de 
projecció que posarà de relleu les espècies menys valorades comercialment, 
però valuoses  des del punt de vista culinari. Una àrea de degustació que 
atraurà els diferents sectors implicats i públic en general.  
 
Aquest equipament, en el qual ha col·laborat la Càtedra d’Estudis Marítims 
(Universitat de Girona – Ajuntament de Palamós) en la formació dels seus 
continguts, s’ inaugurarà el proper 26 de març de 2011. 
 



 

 

 
              Póster presentat 
 
 
E1.5 
 
 
FIRACIÈNCIA  I CONFERÈNCIES DIVULGATIVES EN EL MARC 
DEL PALAMÓS, TERRA DE MAR 2010    
Tipus d’activitat:      

□ congrés 
X seminari, jornada, conferència...  
□ activitat docent 
X altres. Fira científica 
 

Data 
27, 28, 29 i 30 de maig. Port pesquer de Palamós (B aix Empordà)  



 

 

Durada (en hores) 
 
Tipus de participació de la càtedra 

□ organitzadora 
x co-organitzadora  

 
Altres entitats co-organitzadores  
- Ajuntament de Palamós 
- Museu de la Pesca 
- Documare. Centre de Documentació de la Pesca i el M ar 

 
Col·laboradors 

Nom  
        Centre d’Estudis Avançats de Blanes – CSIC 
        Institut de Ciencies del Mar (CSIC) 
        Escola del Mar de Badalona 
        Instituto Hidrográfico de la Marina 
        Institut Espanyol d’Oceanografia 
        Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marítimo 

 
Col·laboradors vinculats a l’UdG 

       Grup de Recerca de Biologia Animal 
       Laboratori d’Ictiologia Genètica 
       Grup de Bilologia Vegetal /Algues Bentòniques Marines 
       Grup de Física Ambiental 
       Laboratori d’Anàlisi i Gestió del Paisatge  
       VICOROB (Visió per Computador i Robòtica) 
 

Nombre de participants 
De la UdG   17            
De fora de la UdG  15.000 aproximadament 

 

Enquestes de satisfacció.  
S’han fet?    

Sí     □         No   x 
Valoració dels resultats 
 

Positius, ja que aquesta activitat permet reafirmar el paper de la CEM com a 
eina de potenciació i coneixement de tot tipus d’activitats universitàries 
relacionades amb temes marítims 
 
Breu justificació de l’interès de l’activitat en relació als objectius de la càtedra 
 
Aquesta activitat s’emmarca dins els objectius de la CEM, un dels quals és 
realitzar activitats de difusió i divulgació cultural dirigides a un públic més ampli 
i menys especialitzat que el que participa en altres activitats de la Càtedra 
d’Estudis Marítims com són jornades i seminaris. 
 
 
Resum de l’activitat  
 
L’edició 2010 del festival marítim Palamós Terra de Mar , amb motiu del desè 
aniversari de la Càtedra d’Estudis Marítims, va estar dedicat a la recerca 
marina i oceanogràfica. Amb l’objectiu d’acostar la feina dels investigadors a la 
societat, i especialment als més menuts, Terra de Mar organitzà una sèrie 



 

 

d’activitats i visites al mateix port de Palamós lúdiques dirigides a petits i 
grans, especialistes i no especialistes. 

Firaciència: la ciència marina  
En una carpa científica instal·lada al moll del port de Palamós, organismes 
públics, prestigiosos centres d’investigació i de divulgació científica van fer 
difusió de les seves activitats, exposant material de laboratori i organitzant tot 
tipus de tallers per acostar la ciència a la societat. 
 
Cal destacar la presència, per part de l’UdG, de científics de sis grups de 
recerca adscrits a la nostra universitat, a més de la pròpia Càtedra d’Estudis 
Marítims. Els investigadors dels grups van presentar la recerca que duen a 
terme sobre la mar amb diverses propostes divulgatives i, sobretot, 
interactives.  
 
La UdG estava ubicada, dins la fira, en un espai de 12 metres quadrats just al 
costat del de la Càtedra d’Estudis Marítims, on es podien visionar vídeos, 
participar de les activitats programades, examinar de ben a prop com són les 
algues marines i gaudir del robot submarí URIS (Underwater Robotic Intelligent 
System). 
 
 

 
Espai de l’UdG dins la carpa de Firaciència 



 

 

 
        Visió general de la carpa 
 
Divulgació Científica  
En el marc del festival es van dur a terme, dins el Museu de la Pesca, dues 
conferències vinculades a la divulgació de la investigació científica: 
 
      La recerca entorn a la gamba de Palamós.  

Dissabte 29. 11.30h Museu de la Pesca 
La descoberta recent del cicle ecològic de la gamba de Palamós, subjecte 
a canvis d’abundància periòdics, posa de relleu la necessitat prendre 
mesures per gestionar adequadament la indústria pesquera que s’hi 
dedica. Un biòleg, una gestora i un pescador van debatre sobre el paper 
de la ciència marina en la pesca de la gamba a Palamós. Un vídeo explicà 
la campanya que va servir per descobrir el fenomen de les cataractes 
submarines, que afecten de forma cíclica les captures finals de gamba 
dels pescadors locals. 
 

 
Imatge de la conferència sobre la investigació marina i els vaixells oceanogràfics 
 
 



 

 

La investigació marina i els  vaixells oceanogràfics: la ciència i el mar, 
laboratoris sobre les ones.  
Dissabte 29. 18.00h Museu de la Pesca 
Bona part de la investigació oceanogràfica depèn de les dades 
aconseguides durant les campanyes que es duen a terme a bord dels 
vaixells oceanogràfics a tots els mars del món. És un treball dur i en 
condicions de treball sovint difícils i on les relacions personals es donen en 
espais petits. Els patrons de les embarcacions van parlar de la vida a bord 
dels bucs científics, de la relació amb les tripulacions i de les campanyes, 
entre altres temes.  

 
 

 
 
E1.6 
 

PARTICIPACIÓ EN LA III MOSTRA DE CINEMA MARÍ DE SAN T 
FELIU DE GUÍXOLS    
 
Tipus d’activitat:      

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

Data 
12 de juny. Sant Feliu de Guíxols  
Durada (en hores) 
2 
Tipus de participació de la càtedra 

□ organitzadora 
□ co-organitzadora 

 
Altres entitats co-organitzadores  
- Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 
-  
Col·laboradors 

Nom  
 

Nombre de participants 
De la UdG   6              
De fora de la UdG  55 

 
Enquestes de satisfacció.  

S’han fet?    
Sí     □         No   x 

Valoració dels resultats 
 

Positius, ja que aquesta activitat permet reafirmar el paper de la CEM pel que 
respecte al coneixement del món pesquer des de la perspectiva de les 
ciències socials. 
 
Breu justificació de l’interès de l’activitat en relació als objectius de la càtedra 
 



 

 

La publicació, la presentació i la difusió d’aquest llibre s’emmarca dins els 
objectius de la CEM, un dels quals és realitzar activitats de difusió i divulgació 
cultural dirigides a un públic més ampli i menys especialitzat que el que 
participa en altres activitats de la Càtedra d’Estudis Marítims com són jornades 
i seminaris. 
 
 
Resum de l’activitat  
 

El dissabte 12 de juny a la Biblioteca Octavi Viader de Sant Feliu de Guíxols 
es celebrà III Mostra de Cinema Marí organitzada per l’Ajuntament de Sant 
Feliu de Guíxols on s’hi pogueren veure fins a 10 curtmetratges de temàtica 
marina. La Càtedra d’Estudis Marítims hi participà amb la projecció de dues 
filmacions de producció pròpia. 

D’una banda "Visions de les Formigues", curtmetratge de 15' en el que es fa 
un passeig pel fons marí de l'àrea de les Formigues. Aquest curtmetratge, 
realitzat per Ramon Casabayó i produït per la Càtedra d'Estudis Marítims, es 
va estrenar el juliol del 2009 en el marc del II Cicle de Cinema Documental 
Marítim.  
 

L’altra producció presentada, "El peix que es mossega la cua", és un 
documental de 22 minuts on es relata una jornada sencera en una barca de 
pesca de Palamós amb les reflexions dels seus tripulants. Produït també per la 
Càtedra d'Estudis Marítims (Universitat de Girona – Ajuntament de Palamós). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
E1.7 
 
 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “LES ORDINACIONS DE LA 
PESQUERA DE CALONGE (SEGLES XV – XVII)  
 
Tipus d’activitat:      

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

Data 
17 de juliol. Sala Fontova. Calonge (Baix Empordà)  



 

 

Durada (en hores) 
1,15 
Tipus de participació de la càtedra 

□ organitzadora 
x co-organitzadora  

 
Altres entitats co-organitzadores  
- Ajuntament de Calonge 
- Museu de la Pesca 
- Documare. Centre de Documentació de la Pesca i el M ar 

 
Col·laboradors 

Nom Ajuntament de Calonge 
 

Nombre de participants 
De la UdG   5              
De fora de la UdG  56 

 
Enquestes de satisfacció.  

S’han fet?    
Sí     □         No   x 

Valoració dels resultats 
 

Positius, ja que aquesta activitat permet reafirmar el paper de la CEM pel que 
respecta al coneixement de la història de la pesca. 
 
Breu justificació de l’interès de l’activitat en relació als objectius de la càtedra 
 
La publicació, la presentació i la difusió d’aquest llibre s’emmarca dins els 
objectius de la CEM, un dels quals és realitzar activitats de difusió i divulgació 
cultural dirigides a un públic més ampli i menys especialitzat que el que 
participa en altres activitats de la Càtedra d’Estudis Marítims com són jornades 
i seminaris. 
 
 
Resum de l’activitat  
 

El passat 17 juliol es van presentar a Calonge les Ordinacions de la 
Pesquera de Calonge (s. XV-XVII) , una edició crítica del corpus legislatiu 
pesquer més antic de Catalunya, a càrrec d'Alfons Garrido, Montse Pérez, 
Joan Lluís Alegret (director de la CEM) i Montserrat Darnaculleta. La 
publicació és el resultat d'un projecte de recerca del patrimoni marítim 
documental engegat per Documare davant la constatació de l'existència 
de diverses còpies (algunes en molt mal estat) d'aquestes ordenances 
pesqueres i de la seva importància en el marc del territori català. 
 
Durant diversos segles aquestes ordinacions van servir per regular la 
pesca (horaris, maniobres, tecnologia, condicions laborals) i ordenar 
l’accés als territoris de pesca de la vila, alhora que eren manifestació del 
poder del senyor feudal. La riquesa del seu contingut i la seva antiguitat 
(l'original data de 1285) fan que sigui un document excepcional per 
conèixer els orígens de la indústria pesquera catalana, com treballaven i 
quina tecnologia empraven els pescadors medievals, què pescaven, com 
venien el peix i sota quin règim jurídic vivien.  



 

 

Per a la vila de Calonge és un testimoni cabdal per recuperar l’antiga i 
estreta relació del municipi amb el mar. Aquest treball pretén ser un 
exercici de recuperació de la memòria marítima i pesquera de la localitat 
baixempordanesa. 
 

 
Portada del llibre 
 
Sumari  
 

1. Introducció a l’edició de les Ordinacions de la pesquera de Calonge 
(segles XV-XVII)  

2. El document: com va arribar a l’arxiu municipal  

3. Les activitats pesqueres en el context de la Catalunya 
medieval. Alfons Garrido; Joan Lluís Alegret  

4. La vila de Calonge a l’edat mitjana. Montse Pérez; Montserrat 
Darnaculleta  

5. Descripció i interpretació de les Ordenances de la pesquera de 
Calonge. Alfons Garrido. Montse Pérez  

6. Transcripció del document. Alfons Garrido  

7. Conclusions  

8. Bibliografia  

Aquest llibre, coordinat per la Càtedra d’Estudis Marítims (Universitat de 
Girona – Ajuntament de Palamós) ha estat editat per la Fundació 
Promediterrània dins la col·lecció Promediterrània. 
 
 

 
 
 



 

 

 

LLIÇÓ INAUGURAL DEL CURS 2010 - 2011 
    Tipus d’activitat:      
    □ congrés 
    x seminari, jornada, conferència...  
    □ activitat docent 
    □ altres: ................................         
 
Data 
22 d’octubre. Museu de la Pesca. Palamós 
Durada (en hores) 
2 hores 
Tipus de participació de la càtedra 
x organitzadora 
□ co-organitzadora  
Altres entitats co-organitzadores  
 
 
Col·laboradors 
Nom Jaume Fàbrega 
Institució professor d ‘Enogastronomia de l´Escola de Turisme i Direcció 
Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Contribució del col·laborador al prestigi de la càtedra 
 
El sr. Jaume Fàbrega, gastrònom de reconegut prestigi i col·laborador en 
diferents projectes i activitats duts a terme des de la Càtedra d’Estudis 
Marítims (Universitat de Girona – Ajuntament de Palamós) 
 
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 de la gastronomia i presentar les 
activitats que es duran a terme en els següents mesos. 
 
 
 
Resum de l’activitat 
 
El divendres 22 d’octubre Jaume Fàbrega, professor d ‘Enogastronomia de 
l´Escola de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, inaugurà el curs acadèmic de la Càtedra d’Estudis Marítims 
(Universitat de Girona – Ajuntament de Palamós) amb la conferència titulada I 
encara diuen que el peix és car! La cuina del peix. 
 



 

 

En aquesta lliçó s'explicà la importància que  el peix ha tingut sempre  en 
l´alimentació mediterrània, amb una cultura alimentària que es basava en el 
peix conservat- assecat, salat, en oli, etc.-, base d’ una artesania, una indústria 
i de tota una gastronomia particular- explicitada, per exemple, en l’ ús 
d’aliments que abans tenien un valor estratègic, com ara les sardines salades 
o “arengades” i el bacallà, procedent d’ altres mars.  
 
Igualment ens explicà com l´afició al peix ha generat, a més, el que en 
podríem dir “estratègies de fruïció”, és a dir, el desenvolupament fabulós i 
imaginatiu d’ una cuina basada en aquesta primera matèria . Aquesta cuina, 
que constitueix un veritable patrimoni cultural, ha estat creada fonamentalment 
pels propis pescadors- mestres i experts en l´art de conèixer cada peix, la seva 
saó i la seva optimització culinària. Però també per les mestresses de casa en 
l’ àmbit de la cuina domèstica i els cuiners en l’ àmbit de la cuina pública. 
 
L’acte va estar presidit per la Sra. M. Teresa Ferrés i Àvila, alcaldessa de 
Palamós, i pel Dr. Jesús Garcia Gil, vicerector de Projectes Estratègics i 
Economia de l’UdG. Al final de l’acte es va fer un tast i una copa de cava per 
cel·lebrar els 10 anys de la Càtedra d’Estudis Marítims (Universitat de Girona – 
Ajuntament de Palamós). 
 
Aquesta lliçó donà inici a les activitats de la Càtedra d’Estudis Marítims 
(Universitat de Girona - Ajuntament de Palamós) de cara al nou curs 2010-
2011. 
 
 
 

 
Intervenció de Jaume Fàbrega 
 
 
 
 
 



 

 

E1.09 

PRESÈNCIA AL SALÓ NÀUTIC 2010 
 
    Tipus d’activitat:      
    □ congrés 
    x seminari, jornada, conferència...  
    □ activitat docent 
    x altres: participació a fira               
 
Data 
Del 6 al 14 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 2010 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 activitats i les 
recerques dutes a terme des de la Càtedra d’Estudis Marítims en aquests 10 
anys. 
 
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. 
 
 
 
 
 



 

 

Resum de l’activitat 
 
En el marc del Saló Nàutic de Barcelona (6 -14 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 
(Universitat de Girona – Ajuntament de Palamós) i el Museu de la Pesca En 
aquesta edició, el dia 6 de novembre es dugué a terme la xerrada Creences i 
supersticions de la gent de mar. En la segona sessió del dissabte 13 de 
novembre el tema a tractar va ser La cuina dels pescadors. 
 
Mitjançant un stand propi es donà a conèixer les activitats pedagògiques, de 
recerca, de documentació i de difusió dutes a teme pel Museu de la Pesca, la 
Càtedra d’Estudis Marítims i Documare, Centre de Documentació de la Pesca i 
el Mar. Aquest any en l’stand s’hi va poder visitar l’exposició “Peix blau, és 
bàsic” que es va poder veure a Palamós el passat estiu. 
 
 
D’altra banda, el Museu de la Pesca organitzà diferents tallers orientats als 
més petits, concretament un taller de contes mariners, un taller de nusos i un 
d’interpretació de banderes nàutiques. 
 
 

 
Imatge de la sessió especial de les “Converses de Taverna” del 
dia 6 de novembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

E1.10 
PESCA I CIÈNCIA 2010. JORNADA SOBRE EL PEIX BLAU 
 
Tipus d’activitat:      

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

Data  
20 de novembre de 2010. Casa del Mar. Palamós 
 
Durada (en hores) 
4 hores 
Tipus de participació de la càtedra 

X organitzadora  
□ co-organitzadora  

Altres entitats co-organitzadores  
 
 
Col·laboradors 

 
Institució 
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
Consell Social de la Universitat de Girona 
Diputació de Girona 
Ajuntament de Palamós                
Museu de la Pesca 
Confraria de Pescadors de Palamós 
          

 
Nombre de participants 

De la UdG 5 
De fora de la UdG: 44 

 
Enquestes de satisfacció.  

S’han fet?    
Sí     □         No   X 

Valoració dels resultats 
 

 
 
Documentació annexa 
 
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 Gràcia Artigas, regidora de Cultura i Patrimoni 
de l’Ajuntament de Palamós. 
 
Tot seguit iniciaren el tron de ponències Eusebi Esgleas, president de la 
Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors i Lluís Sureda, 
representant de la FNCCP del sector del cèrcol amb la ponència Evolució de 



 

 

la pesca del cèrcol en els darrers anys i perspectives de futur 

 
En aquesta intervenció es donà als assistents el punt de vista de la situació 
de la pesca del peix blau des de la visió dels propis pescadors, en un 
panorama de crisi, de pujada dels preus de combustible, i com des de la 
Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors es treballa 
conjuntament amb totes les confraries per cercar solucions. Per comentar 
aspectes més concrets de la pesca del cèrcol, l’armador Lluís Sureda donà 
la seva visió des de la perspectiva d’una confraria on el pes de la pesca del 
peix blau és força significativa.  

A continuació la biòloga  Isabel Palomera, investigadora científica de l’ 
Institut de Ciències del Mar-CSIC va fer un repàs de la reducció de la 
biomassa a la Mediterrània, dels diferents estudis que s’han fet darrerament 
que així ho demostren i com quantitativament estan baixant les captures 
d’anxova i sardina a Catalunya. Finalitzà la seva intervenció plantejant 
solucions com són una política ferma de vedes i parades temporals, un 
seguiment exhaustiu de l’evolució i establiment de quotes de pesca 
adaptatives. 

 

 
 
Isabel Palomera, investigadora científica de l’ Institut de Ciències del Mar - CSIC 
 

Després d’una pausa café, la jornada seguí amb la participació de Ramon 
Franquesa, economista del Gabinet d'Economia del Mar de la Universitat de 
Barcelona, el qual mitjançant la ponència  El peix blau, valor econòmic tractà 
a partir de l’evolució dels desembarcaments,  ingressos i preus mitjos del 
conjunt de la pesca catalana, que evidencien que a mitjans dels 90 es va 
arribar a uns màxims desembarcaments i que des de llavors s’ha produït un 
ajust a l’estabilitat de la producció, malgrat les millores tècniques i l’augment 
de la capacitat de pesca. 

Franquesa plantejà solucions per obtenir uns millors preus pel producte tot i 
considerant que aquesta es una solució molt complexa en que no son 
possibles els miracles i menys encara en un context de crisi. No hi ha una 
solució màgica, no es possible fer pagar més pel mateix. Creu que si es 
volen tenir més ingressos (o mantenir els actuals), cal oferir alguna cosa més 



 

 

del que ara s’ofereix, conclogué. 

 
 
Ramon Franquesa, del Gabinet d'Economia del Mar de la Universitat de Barcelon 
 
 
Per a tenir un diagnòstic el més apropat a la realitat de la situació actual de 
la pesca del peix blau a Catalunya era necessari també sentir la veu de 
l’administració. En aquest sentit,  Rosario Allué, cap del servei de Recursos 
Marins de la Direcció General de Pesca i Acció Marítima del Departament 
d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural tancà el torn de ponències amb el títol 
La gestió del peix blau des de l’administració. 
 
Allué va descriure els papers que les diferents administracions tenen en la 
pesquera i les diferents normatives tant europees com estatals que la 
regulen. Igualment valorà les mesures que s’han dut a terme en els darres 
anys, com el Pla de Gestió de l’any 2007 i el Pla de recuperació del seitó del 
2008. 
 
Finalment explicà les propostes Direcció General de Pesca i Acció Marítima 
dirigides a reduir el nombre d’ embarcacions que tenen accès al golf de Lleó i 
golf de Sant Jordi; la reducció de quotes; l’establiment d’una zona de 
protecció de reproductors davant el golf de Sant Jordi i marcar la talla 
mínima del seitó 
 

 
 
Intervenció de Rosario Allué, cap del servei de Recursos Marins de la Direcció General de 



 

 

Pesca i Acció Marítima 
 

Tot seguit Joan Lluís Alegret feu una breu exposició del que serà el futur 
equipament Espai del Peix en el qual la Càtedra d’Estudis Marítims 
(Universitat de Girona – Ajuntament de Palamós) col·labora en la seva 
concepció. 
 
Amb tots els ponents a la taula s’inicià un torn de debat amb la participació 
del públic, entre el qual cal destacar el gran nombre de pescadors assistents. 
 
Finalment la jornada es va cloure amb degustació de plats de peix realitzats 
amb diferents espècies de peix blau. Cal destacar la resposta positiva que ha 
rebut la jornada amb 49 persones inscrites. Va ser coberta informativament 
per Radio Palamós i TV Costa Brava. 
 
Aquesta jornada ha estat enregistrada en dvd i properament podrà ser 
visionada en la web del dipòsit obert de la Universitat de Girona. 
 
 
 

 
 
 
 

E1.11 
JORNADES  “CULTURA VIVA” 
 
Tipus d’activitat:      

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

Data  
19 i 26 novembre de 2010. Casa del Mar. Palamós 
 
Durada (en hores) 
4 hores 
Tipus de participació de la càtedra 

X organitzadora  
□ co-organitzadora  

Altres entitats co-organitzadores  
Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana. 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació                      
Museu de la Pesca 

 
 
Col·laboradors 
 
Eliseu Carbonell . Professor associat a la Universitat de Girona i consultor de la 
Universitat Oberta de Catalunya. Investigador postdoctoral a l’Institut Català de 
Recerca en Patrimoni Cultural. Doctor en Antropologia Social i Cultural per la 
Universitat de Barcelona (2003) i Postgrau en Estudis Africans per la Universitat 
Rovira i Virgili (1995). Ha estat investigador visitant a l’Institut of Social and 



 

 

Cultural Anthropology de la University of Oxford i al Centre de recherche et 
intervention sur le suicide et l’euthanasie de la Université du Québec à Montréal. 
És membre de l’Institut Català d’Antropologia i de l’European Association of Social 
Anthropologists. 

 
Rosa M. Subirós.  Llicenciada en Antropologia Social i Cultural. UAB. Diplomada 
en Infermeria. Escola Universitària de Girona. Actualment cursa el Màster en 
Antropologia Mèdica i Salut Internacional a la URV. Postgrau en Direcció i gestió 
d’Organitzacions No Lucratives i d’Economia social. Fundació Pere Tarrés. 
Universitat Ramón Llull. Secretària General de Botica Natural ONGD  
  
 
 

Nombre de participants 
De la UdG 8 
De fora de la UdG: 58 

 
Enquestes de satisfacció.  

S’han fet?    
Sí     □         No   □ 

Valoració dels resultats 
 

 
 
Documentació annexa 
 
Resum de l’activitat  
 

En el marc del programa “Cultura Viva. La recerca etnològic a Catalunya” que 
organitza el Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, els 
dies 19 i 26 de novembre, a les 7 de la tarda, el Museu de la Pesca (Palamós) va 
acollir dues conferències organitzades per la Càtedra d’Estudis Marítims 
(Universitat de Girona – Ajuntament de Palamós):  

Dia 19. “Els sabers populars sobre el clima i la relació del pescador amb la 
naturalesa”, a càrrec de  l’antropòleg de l’UdG Eliseu Carbonell i es basa en una 
recerca realitzada durant l’any 2008 del programa de l’Inventari del Patrimoni 
Etnològic de Catalunya sobre “Etnoclimatologia marítima a l’Alt Maresme”. La 
recerca va consistir inicialment en recopilar sabers populars sobre el clima entre 
pescadors d’aquesta comarca (predicció del clima a partir de l’aspecte de la 
superfície del mar, la forma dels núvols, la qualitat dels vents, el comportament 
d’aus i peixos, etc.). A partir d’aquí, s’exploren dues qüestions: Primer, una reflexió 
teòrica sobre els sabers populars sobre el clima a partir de la visió de Pálsson 
sobre la relació entre els éssers humans i el medi ambient; I en segon lloc, la veu 
dels pescadors, quan les idees sobre el clima i el canvi climàtic es juxtaposen amb 
la realitat social i econòmica de la pesca d’arts menors en l'actualitat. 

Dia 26. “Remeis tradicionals als pobles de pescadors de la Costa Brava”, a càrrec 
de l’infermera i antropòloga Rosa Subirós, qui explicà com afrontar patiments i 
malalties individuals i col·lectives que preocupen a tots els grups humans, els 
quals desenvolupen representacions i pràctiques. El contingut d’aquesta 
conferència versà sobre el treball de camp realitzat durant l’any 2008 als pobles 



 

 

pescadors de la Costa Brava, i en el que, entre d’altres, es van entrevistar 
pescadors de Palamós, ique ha permès obtenir informació rellevant sobre el 
pluralisme assistencial i les pràctiques d’autoatenció en aquestes poblacions, que 
s’han dedicat al treball de la pesca i on pateixen un tipus de patologies i accidents 
derivats del seu treball al mar. 

 

 

Moment de la intervenció del Dr. Eliseu Carbonell 

Aquestes conferències s’emmarquen dins el cicle “Cultura Viva”. La recerca 
etnològica és una realitat viva però molt desconeguda al nostre país. El Centre de 
Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, principal motor d’aquest 
tipus d’estudis amb la concessió de beques a la recerca i al finançament de les 
recerques de l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya presenta ara, per 
mitjà del programa “Cultura Viva” els resultats d’aquestes investigacions 
directament a les comunitats que han estat objecte d’estudi. 

 
 
 
 



 

 

 
            Cartell editat amb motiu de l’activitat 
 

 
 
 
 
 
 
E1.12 
 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “ELS APARELLS DELS VELERS. 
DELS GRANS VELERS I DE LES EMBARCACIONS ”  
 
Tipus d’activitat:      

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

Data 
18 de desembre. Palamós  
Durada (en hores) 
1,30 
Tipus de participació de la càtedra 

□ organitzadora 



 

 

x co-organitza dora  
 
Altres entitats co-organitzadores  
- Ajuntament de Palamós 
- Museu Marítim de Barcelona 
- Museu de la Pesca 
-  
Col·laboradors 

Nom  
Nombre de participants 

De la UdG   2             
De fora de la UdG  44 

 
Enquestes de satisfacció.  

S’han fet?    
Sí     □         No   x 

Valoració dels resultats 
 

Positius, ja que aquesta activitat permet reafirmar el paper de la CEM pel que 
respecta al coneixement del món marítim. 
 
Breu justificació de l’interès de l’activitat en relació als objectius de la càtedra 
 
La publicació, la presentació i la difusió d’aquest llibre s’emmarca dins els 
objectius de la CEM, un dels quals és realitzar activitats de difusió i divulgació 
cultural dirigides a un públic més ampli i menys especialitzat que el que participa 
en altres activitats de la Càtedra d’Estudis Marítims com són jornades i 
seminaris. 
 
 
Resum de l’activitat  
 
El dissabte 18 de desembre es va presentar al Museu de la Pesca a Palamós el 
llibre d’en Quim Pla i Bartina, Els Aparells dels velers. Dels grans velers i de les 
embarcacions, editat conjuntament per el Museu Marítim de Barcelona i el 
Museu de la Pesca i que ha comptat amb la coordinació tècnica de la Càtedra 
d’Estudis Marítims (Universitat de Girona – Ajuntament de Palamós)  
 
El nou llibre d’en Quim ens apropa al món dels grans velers, més concretament 
als seus velams, aparells, pals i eixàrcies. 
Es tracta d’una obra exhaustiva, gairebé enciclopèdica, fruit d’anys de recerca i 
d’experiència en navegació, que descriu amb generositat els diferents tipus de 
veles i arboradures així com la manera de maniobrar-les per tal de treure’n el 
màxim rendiment. 
 
L’existència dels grans velers, a casa nostra, al igual que a la resta del món, 
comencen a declinar a principis del darrer segle fins pràcticament la seva 
desaparició i amb ells les pràctiques, els mots específics, les maniobres... Amb 
aquest llibre es pretén preservar de l’oblit  tots aquests coneixement vinculats a 
una manera de navegar i uns sabers, fruit de molts anys de pràctica de 
navegació a vela i desconeguda, en l’actualitat, per a la majoria de la gent de 
mar. 
 



 

 

Cal remarcar la importància de l’obra pel que fa al recull terminològic, molt ric, 
variat i extremadament específic que fa referència a les diferents parts d’un 
vaixell, les veles,  l’eixàrcia i les maniobres, recollides sovint en formes verbals 
de gran especificitat en llengua catalana. 
 
A més, la descripció d’aparells i maniobres es reforça amb un gran nombre de 
fotografies i il·lustracions de gran qualitat, que fan més entenedora aquesta obra. 
Aquesta presentació comptà amb la presència de la regidora de Cultura i 
Patrimoni de l’Ajuntament de Palamós, Sra  Gràcia Artiga, del director del Museu 
de la Pesca i coordinador de la Càtedra d’Estudis Marítims (Universitat de Girona 
– Ajuntament de Palamós), Sr. Miquel Martí; del director del Museu Marítim de 
Barcelona, Sr. Roger Marcet; i del propi autor, Joaquim Pla Bartina.  
 
 

 
Portada del llibre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
E1.13 
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 plantejà 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. 
Aquest projecte ha estat plantejat per a ser executat seguint una metodologia 
que a continuació exposem: 
 
1. Identificació i localització de les persones a entrevistar a partir de les fonts 
d'informació de què disposàvem. Aquestes persones havien de ser 



 

 

representatives dins del sector pesquer a partir de la seva experiència i que en 
alguns casos han servit com a captadors d’altres futures entrevistes. 
 
2. Realització de les entrevistes 
Aquesta experiència ha resultat ser novedosa per nosaltres pel que fa a la 
realització de les entrevistes ja que habitualment les recerques que des de la 
Fundació Promediterrània i la Càtedra d’Estudis Marítims (Universitat de 
Girona – Ajuntament de Palamós) s’havien desenvolupat fins ara i que tenien 
en l’entrevista el mitjà principal d’adquirir coneixement es basaven en 
qüestionaris en molts casos i enfocant un tipus d’entrevista dirigida o semi-
dirigida. 
 
Així, ja que l’objectiu de la recerca era que determinades persones ens 
expliquessin la seva vida, es decidí treballar sense guió previ, ja que sobre, 
òbviament, l’experiència d’una vida la persona que l’ha viscuda té més 
competència que ningú per explicar-la i que, en principi, tothom té alguna cosa 
a dir al respecte, en cada relat biogràfic convergeixen esdeveniments 
personals i socials que ens permeten llegir la història social. 

 
3. Processament d’informació  
Un cop s’ha realitzat tot el treball de camp s’ha procedit a la transcripció de les 
entrevistes seguint els criteris que expliquem en l’apartat de conclusions.  
Pel que respecta als materials aportats, durant la recerca s’han entrevistat 16 
personatges. 
Aquestes 16 entrevistes s’han enregistrat i s’han recollit en 8 dvd. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
E1.14 
RECERCA DRASSANES TINO: LA DARRERA NISSAGA DE  
MESTRES D’AIXA DE PALAMÓS  
 
Tipus d’activitat:      

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

Data 
Des de juliol 2010  fins juliol 2011 
 
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 
Drassanes Tino: la darrera nissaga de mestres d’aix a de Palamós  és un 
projecte de recerca etnològica que té com a objectiu principal estudiar i 
descobrir, a partir del testimoni oral i de les fonts documentals, l’evolució d’una 
drassana tradicional des dels seus inicis fins al cessament de la seva activitat 
en aquest 2010, i explicar-ne els canvis que experimenta l’ofici i la figura del 
mestre d’aixa; el procés de construcció d’embarcacions, o les diferents 
tipologies d’embarcacions tradicionals i les seves evolucions, nomenclatura, 
etc.  
 
Resum de l’activitat  
 
El pla de treball del projecte de recerca etnològica Drassanes Tino: la darrera 
nissaga de mestres d’aixa de Palamós  té una durada màxima de 12 mesos 
des del moment de la resolució i fins el juliol de 2011. El plantejament es fixa 
en els següents passos:  
 
- Identificar les persones que han treballat en les Drassanes Tino al llarg dels 

seus anys en actiu. 
 
- Contacte i captació de les persones a entrevistar, tenint present sempre les 

reticències que existeixen en aquest sentit. A partir d'aquí caldrà concretar 
el calendari d'entrevistes. 

 
- Entrevistar els treballador de la drassana per a que ens expliquin les 

tasques que hi duien a terme, el seu paper, la relació amb la resta de 
treballadors, el seu procés d’aprenentage, l’especialització de la feina, etc. 

 
- Enregistrament en suport àudiovisual (DVD) de les entrevistes realitzades. 

Fotografia de l'informant 
 
- Crear un suport informàtic destinat a recollir la informació tant oral com 

escrita i gràfica que es desprengui de l'entrevista.  
 



 

 

- Cerca de bibliografia específica sobre el tema. 
 
- Buidar la informació referent a les embarcacions construïdes a les 

Drassanes Tino existent a l’arxiu de la pròpia drassana. 
 
- Buidar la informació referent a les embarcacions construïdes a les 

Drassanes Tino existent a l’arxiu de la Capitania Marítima de Palamós. 
 
- En aquest sentit, recollida i digitalització del materials documentals (llibres 

de comandes, factures) i/o gràfics (plànols, fotografies) paral·lelament al 
procés d'entrevistes. 

 
- Transcripció de les entrevistes i implementació i relació dels camps de la 

base de dades creada. 
 
- Estudi i anàlisi de la informació recollida i redacció de la memòria final. 
 
Amb aquesta recerca volem realitzar un estudi etnològic de l’ofici del mestre 
d’aixa a partir d’una drassana concreta, Drassanes Tino de Palamós, la qual 
després de 75 d’activitat tanca les seves portes. Volem conèixer la realitat 
d’aquest ofici artesanal vinculat a la construcció d’embarcacions que a la 
Costa Brava, com a la resta del litoral de Catalunya, ha anat canviant al llarg 
del temps, depenent de la demanda i de les circumstàncies vinculades a la 
pesca, al comerç marítim i, molt darrerament, a la navegació d’esbarjo i de 
passatge vinculada al turisme.  
Gràcies a la memòria i els records dels protagonistes que entrevistarem, així 
com a la seva activitat artesanal fins a dia d’avui, en aquest treball ens 
proposem descriure tots els elements que formaven i continuen formant part 
de la quotidianitat dels professionals de la construcció naval d’una drassana 
concreta d’una vila amb gran tradició marinera com és Palamós. Amb ell volem 
aprofundir en l’anàlisi de la transformació viscuda per aquest ofici al llarg del 
darrer segle, descrivint de forma exhaustiva el que era, i ara és, l’ofici de 
mestre d’aixa a Palamós, reflex del que esdevé a la resta del litoral gironí. 
 
 
 
 
 
 
 
E1.14 
RECERCA LA CUINA DELS PESCADORS: EL RANXO A BORD  
 
Tipus d’activitat:      

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

Data 
Des de juliol 2010  fins juliol 2011 
 



 

 

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 
Volem analitzar, des d’un punt de vista etnològic, la cuina que practicaven i 
practiquen els pescadors a bord de les seves barques al Baix Empordà i que 
ha passat de ser una cuina desprestigiada fins fa poques dècades a 
convertir-se en un element patrimonial de referència amb una potent càrrega 
identitària i econòmica pels municipis litorals. 

 
Resum de l’activitat  
 
Els principals objectius amb els quals neix aquest projecte de recerca La cuina 
dels pescadors: el ranxo a bord són: 
 

• Descriure exhaustivament la cuina d’a bord, el ranxo de pescadors, a 
través de la recopilació i anàlisi del màxim d’informació.  

 
• Inventariar les receptes i els ingredients del ranxo de pescadors 

 
• Posar en valor la figura del ranxer com a referent vinculat a la cuina 

tradicional del peix. 
 

• Observar les principals transformacions que ha patit el ranxo de 
pescadors a partir dels canvis experimentats a l’activitat en les darreres 
dècades. 

 
• Analitzar les vinculacions de la cuina de peix tradicional amb les noves 

tendències en turisme gastronòmic i identificar les seves possibles 
implicacions en l’àmbit de la restauració. 



 

 

 

 
• Estudiar un tipus de cuina en la qual s’aprofitava tot, una cuina 

tradicional on s’aprofitava tot a partir del producte propi. Un patrimoni 
culinari que hem de saber traspassar a les noves generacions 

 
• Augmentar el fons documental de Documare: Centre de Documentació 

de la Pesca i el Mar, i dotar nous continguts a l’Espai del Peix 
 
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. La major part de les dades per analitzar i contrastar les hipòtesis de 
partida es recolliran a través de les entrevistes en als diferents 
pescadors/cuiners, tant jubilats com en actiu, o que han dedicat una part de la 
seva vida professional en la barca a exercir de ranxers. 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. Concreció del 
calendari d'entrevistes i enregistraments 

 
Les diferents sessions seran enregistrades i editades en suport audiovisual i, 
un cop establerta una relació fluïda amb l’informant, es plantejarà la possibilitat 
d’enregistrar-lo el·laborant un ranxo seguint la recepta tradicional. 

 
Simultàniament es durà a terme un recull del material gràfic aportat per 
l’informant. Des de fotografies fins a documents vinculats amb la tasca diària o 
receptaris recollits pel mateix informant.Durant el mateix període, es realitzarà 
la descripció, catalogació i inventari dels atuells i estris utilitzats en la cuina d’a 
bord en possessió de cadascun dels informants, així com la recollida 
d’informació sobre les tècniques i la nomenclatura pròpia de la cuina d’a bord 
de cara a la contrastació entre diferents localitats i/o ranxers. També de les 
espècies i matèria primera emprada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
E2 Altres col·laboradors  
 
 
 
 
• Confraria de Pescadors de Palamós 
• Direcció General de Pesca i Afers Marítims 
• Departament de Cultura i Mitjan de la Generalitat de Catalunya 
• Diputació de Girona 
• 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 
• Institut Ramon Muntaner 
• Escola del Mar de Badalona 



 

 

 
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 ALEGRET, J.L.; BADIAS, J.; MATA, R.  
Títol del llibre De quilla a perilla. L’ofici dels mestres d’aixa a la 

Costa Brava 
Editorial Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. 

Generalitat de Catalunya 
ISBN 978-84-39381716 
 
 
Autor/s ALEGRET, J.L.; DARNACULLETA, M.; GARRIDO, 

A.; PÉREZ, M. 
Títol del llibre Les Ordinacions de la pesquera de Calonge 

(seglesXV – XVIII) 
Editorial Fundació Promediterrània (Càtedra d’Estudis Marítim s) 

Col·lecció Promediterrània 
ISBN 978-84-612-9424-4 
 
Autor/s ALEGRET, J. L. (ed)  
Títol del llibre Ponències La comercialització i el consum del 

peix.  
Editorial Fundació Promediterrània (Càtedra d’Estudis Marítim s)  
ISBN 978-84-611-7792-9 
 
Autor/s PLA BARTINA, J.  
Títol del llibre Els aparells dels velers. Dels gr ans velers i de les 

embarcacions .  
Editorial Fundació Promediterrània (Càtedra d’Estudis Marítim s) i 

Museu Marítim de Barcelona 
ISBN 978-84-611-7792-9 
 
 
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) 



 

 

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) 

 

 
 
B) Aparició en publicacions alienes 
 
Referència ARGO. Revista del Patrimoni i la Cultura Marítima 
Data num. 8, novembre 2010 
Títol de l’article o escrit 2000-2010, 10 anys de la Càtedra d’Estudis Marítims  
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

E6 Liquidació del pressupost  
 

 
 
  

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

  

Ingressos 2010   
 Ingresos   

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

5.000,00  

Ajut Consell Social (UdG) per a la organització de cursos 1.900,00  
Romanent 2009 (UdG) 1.386,59  

                         Aportació Ajuntament de Palamós pel funcionament Càtedra 30.173,92  

TOTAL 38.460,51  
 
 
 
 

Càtedra d'Estudis Marítims     

         Despeses 2010    

    Euros    

CAPÍTOL 1:  PERSONAL   23.895,08  
1.1 Personal eventual     
Tècnic Càtedra  23.895,08   

CAPÍTOL 2:  DESPESES DE BÉNS CORRENTS I 
SERVEIS 

 8.364,32  

Material, subministraments i altres 1.488,69   
Direcció Càtedra 3.197,18   

Material d'oficina 1.200,00   

Telèfons i comunicacions 830,00   

Difusió i publicitat 1.648,45   

Activitats d'Acció Cultural Càtedra   6.201,11  
Publicacions (reedicions QB) 3.017,24   

Jornades, conferències i presentacions 2.798,79   

Cursos i cicles 385,08   

    

TOTAL 38.460,51 38.460,51  

 
 
 
 
 
 



 

 

E7 Pla d’actuacions de l’any en curs*  
 
 
1. JORNADES, CONFERÈNCIES I PRESENTACIONS 
 
 
• Presentació de 4 nous títols de la col·lecció Quade rns Blaus.  

16 d’abril. 
 

• Jornada de treball Metodologia de la recerca etnològica  amb el suport 
del CPCPTC. 
6 de maig 
 

• Jornades Cultura Viva. La recerca etnològica a Catalunya . 
Juny – setembre 
 

• Lliçó inaugural curs 2011-2012 de la Càtedra d'Estu dis Marítims. 
7 d’octubre 
 

• Pesca i ciència 2011. Jornada sobre seguretat alime ntària i peix  
22 d’octubre. 
 

• Presentació de 3 nous títols de la col·lecció Quade rns Blaus.  
Novembre. 

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

 
• Sis sessions de les Converses de Taverna . Març, abril, maig, juny, octubre 

i novembre. 
 
 
2. CICLES I CURSOS 
 

 
• Curs introducció pràctica al patrimoni marítim: la restauració del 

Pepito     
Maig - juny 
 

• Curs de Navegació Tradicional  
Setembre  

 
3. PUBLICACIONS 
 
• 6 nous títol de la col·lecció Quaderns Blaus:  
 
QB23  
Raquel De La Cruz 
José Juan Pascual 
20 años de protección: turismo y pesca en las Illes Medes 
 



 

 

QB24  
François Féral 
Las ciencias sociales en la administración de las pesquerías: las enseñanzas de las 
comunidades tradicionales de pescadores 
 
QB25  
Carolina Martí 
El paisatge de la Costa Brava: 50 anys de canvis 
 
QB26  
Pere Trijueque 
Corsaris de Palamós (1779 – 1808) 
 
 
QB27  
Ramon Franquesa 
El peix blau, valor econòmic 
 
QB28  
Isabel Palomera 
El peix blau: situació actual dels estocs 

 
 
• Alegret; J.L et alii Diccionari de tècniques tradicionals de pesca.  
     Col·lecció Promediterrània. 
 
• Montse Bargalló. Pesca y gestión de la gamba de Palamós.  
     Col·lecció Documents tècnics. 
 
 
 

3. RECERCA 
 
• Drassanes Tino: la darrera nissaga de mestres d’aix a de Palamós   
     Subvencionat per l’Institut Ramon Muntaner. 
     Data d’entrega: 9 de juliol 
 
• La cuina dels pescadors: el ranxo a bord  
     Subvencionat per l’Institut Ramon Muntaner. 
     Data d’entrega: 9 de juliol 
 
 
• 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. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

4. DIFUSIÓ 
 
• Utilització periòdica del web recentment renovat  

 
• 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 l’Espai del Peix,  

 



 

 

 
 
E8 Pressupost de l’any en curs  
 
 

Pressupost despeses 2011 
 

CAPÍTOL 1: PERSONAL ..................................................................... 25.133,16 
CAPÍTOL 2: DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 
…………………………………………………………..................................6.143,43 
Activitats d'Acció Cultural Càtedra ......................................................... 7.183,92 
 
TOTAL.................................................................................................. 38.460,51 

   
 
 
 

Pressupost ingressos 2011 
 

Aportació UdG en concepte de despeses de funcionament 

(segons conveni UdG - Aj.de Palamós, any 2000) .…………………5.000,00  
 
Aportació Ajuntament de Palamós  

pel funcionament de la Càtedra………..………………………………30.173,92 

 

Ajuts i subvencions…………………………………………………… ...3.286,59 
 
TOTAL.............................................................................................. 38.460,51 

 



 

 

 
 
E9 Altra informació que vulgueu aportar  


