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Lliçó inaugural del curs 2003-2004
1 d’octubre de 2003

Amb la voluntat de crear actes que ajudin a institucionalitzar la vida
universitària i les mateixes activitats de la Càtedra d’Estudis Marítims, es feu
lectura de la lliçó inaugural de la CEM al Museu de la Pesca. 

Sota el títol: “La pesca, una activitat sostenible?” el director de la Càtedra
d’Estudis Marítims i professor d’Antropologia de la Universitat de Girona Dr.
Joan Lluís Alegret va aprofundir sobre el concepte de sostenibilitat i la seva
aplicació en el sector pesquer com a organització humana que explota un
recurs esgotable.

L’acte fou presentat pel vicerector de la Universitat de Girona Dr. Ramon
Moreno i pel regidor de Patrimoni de l’Ajuntament de Palamós, Sr. Josep
Espadalé.

D’esquerra a dreta, Ramon
Moreno, Josep Espadalé i
Joan Lluís Alegret en un
moment de la presentació de
l’acte.



Publicació de les ponències de les Jornades Ports i ciutats a Catalunya.
L’alternativa de les ciutats portuàries petites i mitjanes.

Les Jornades de Marina Tradicional PROMEDITERRÀNIA s’organitzaren per
primera vegada l’any 1998, de la mà de l’Estrop –Associació de la Costa Brava
per al patrimoni marítim-, amb una trobada dedicada a la navegació en vela
llatina. D’ençà de l’any 200, aquesta activitat s’organitza també amb la Càtedra
d’Estudis Marítims.

El desembre de 2002, les III Jornades de Marina Tradicional
PROMEDITERRÀNIA s’han dedicat a l’anàlisi de la relació entre els ports i les
ciutats petites i mitjanes que els acullen, entenent-laa com una part més del fet
marítim de la Mediterrània. Obeint  als objectiu de l’Estrop –Associació de la
Costa Brava per al Patrimoni Marítim- i la Càtedra d’Estudis Marítims, que són
vetllar pel patrimoni marítim i esdevenir una plataforma d’estudi sobre aquesta
realitat, les jornades han analitzat aquesta relació port-ciutat, que és majoritària
a la costa catalana. La seguretat marítima, la legislació, l’urbanisme, l’impacte
mediambiental, el turisme, la pesca i les dimensions comercials i d’esbarjo, han
estat algun dels temes de reflexió d’aquesta trobada i que es presenten en
aquesta publicació, incloent-hi també la perspectiva política de la gestió
portuària.

Portada de la publicació



Presentació de la publicació de les ponencies de les Jornades Ports i
ciutats a Catalunya. L’alternativa de les ciutats portuàries petites i
mitjanes.
20 de març de 2004.

Presentació de la publicació de les ponències a càrrec de l’Hble. Sr. Joaquim
Nadal i Farreras, conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya.

Hi assitiren el rector de la Universitat de Girona Sr. Joan Batlle, el president de
l’Estrop Sr. Joaquim Pla i l’alcaldessa de Palamós Sra. M. Teresa Ferrés.

Taula d’autoritats en el moment de la
presentació del conseller.



Publicació dels Quaderns Blaus.

Les publicacions Quaderns Blaus Documents de treball, editades per la
Càtedra d’Estudis Marítims i el Museu de la Pesca, neixen amb la voluntat
d’apropar al públic el màxim de temes relacionats amb el fet marítim i pesquer.
Es tracta d’una edició de format senzill on es publiquen articles i conferències. 

Els 8 primers números han estat dedicats a la publicació de les conferències
del programa PESCA I CIÈNCIA programat des de la Càtedra d’Estudis
Marítims pel  curs 2002. Aquest primer volum de publicacions tenen com  a fil
conductor la investigació científica de les espècies d’interès pesquer del litoral
català i les arts de pesca que s’utilitzen. 

En els números darrers, els temes s’han diversificat i es parla de la cuina del
peix, de l’estat actual de l’antropologia de la pesca i dels aparells de vela.

En total fins al moment han estat 12 les publicacions editades.

 Portada dels Quaderns Blaus 

RELACIÓ DE TÍTOLS PUBLICATS

• 01 La gamba, un recurs extraordinari, de Francesc Sardà.
• 02 Impacte de l’arrossegament sobre les comunitats de fons,  de Montserrat

Demestre
• 03 El lluç, de Jordi Lleonart
• 04 L’anxova, d’Isabel Palomera i Sergi Tudela
• 05 Biologia, conservació i pesca de l’escamarlà a la Mediterrània, de

Francesc Sardà
• 06 La diversitat de formes de la reproducció dels peixos, de Margarita

Casadevall i Marta Muñoz
• 07 La selectivitat dels arts d’arrossegament,  de Sandra Mallol
• 08 La genètica en la identificació de productes pesquers, de Carles Pla.
• 09 Història i teoria del suquet, de Jaume Fàbrega
• 10 Estado actual de la antropología de la pesca en España, de José Pascual i

Juan L. Alegret
• 11 Lleugera idea dels principis teòrics de la propulsió a vela (veles de tall),

Joaquim Pla i Bartina.



Presentació dels Quaderns Blaus

8 d’octubre de 2003

Presentació de la nova línia de publicacions que fan conjuntament el Museu i la
Càtedra.

Els set primers números eren la publicació de les conferències que es feren al
llarg del curs 2001-2002 de l’activitat “Pesca i Ciència. Jornades de divulgació
de la recerca científica al sector pesquer”. Els primers títols publicats fan
referència a la gamba, el lluç, l’impacte de l’arrossegament sobre les
comunitats de fons, l’anxova, l’escamarlà i les formes de reproducció dels
peixos.

L’acte el  presentaren, el Director General de Pesca i Afers Marítims Sr. Hernan
Subirats, l’Alcaldessa de Palamós, Sra. M. Teresa Ferrés, el regidor de
Patrimoni Cultural i Natural, Sr. Josep Espadalé, el vicerector primer de la
Universitat de Girona, Sr. Ramon Moreno i el director de la Càtedra d’Estudis
Marítims, Dr. Joan Lluís Alegret.

El 23 d’abril de 2004 presentació dels volums 9, 10, 11 i 12

Els quatre darrers  números es presentaren al Museu de la Pesca en el marc
de la diada de Sant Jordi. La presentació fou a càrrec de Pere Secorún, director
de Thalassa programa emès per televisió de Catalunya sobre temes marítims.
Presidiren l’acte el vicerector de la Universitat de Girona Sr. Ramon Moreno, el
regidor de Patrimoni de l’ajuntament de Palamós i l’alcadessa de la vila Sra. M.
Teresa Ferrés.



Beca de recerca

El 7 de gener de  es va incorporar a la Càtedra d’Estudis Marítims Alfons
Garrido com a becari de recerca que gaudeix d’una beca d’investigació de la
Universitat de Girona d’un any, prorrogable fins a quatre.

Alfons Garrido ha de desenvolupar la seva investigació a l’entorn de la Història
de la Pesca a Catalunya.  Aquesta recerca es realitza dins el marc de les
activitats del Museu de la Pesca.



Edició del  reportatge el Peix que es mossega la cua.

El 2003, la Càtedra d’Estudis Marítim va encarregar un documental sobre la
sostenibilitat i la concepció de l’ofici per part del sector pesquer.

El resultat fou un treball de 20 minuts on 5 pescadors reflexionen en veu alta
sobre el seu ofici i el futur del mateix.

La presentació d’aquest film es feu dins el marc del Cicle de Cinema
Documental que la Càtedra i el Museu de la Pesca organitzaren durant  la
tardor de 2003.



Cicle de Cinema Documental: Una mar fràgil

Amb la voluntat de generar diàleg sobre temes relacionats amb el medi marítim
i el litoral, el Museu de la Pesca i la Càtedra d’Estudis Marítims van crear un
cicle de cinema documental amb taules rodones, on els especialistes i el públic
interessat van poder debatre sobre problemàtiques tan actuals com el cas
Prestige, el creixement i els canvis que s’estan produint a la Costa Brava o la
sostenibilitat en el món de la Pesca. El cicle es va desenvolupar a  Palamós com
a Girona –Casa de Cultura -amb un seguiment irregular de públic, molt més
nombrós en les sessions de Palamós. L’activitat es desenvolupà gràcies al
suport del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana i el
patrocini de “La Caixa”.

Sessions:

Prestige un any després
Documental “Riqueza marisquera”
Palamós, 21 de novembre
Girona, 3 de desembre

La Costa Brava a debat
Documental “Els límits de la  Costa Brava”
Palamós, 28 de novembre
Girona, 10 de desembre

La pesca, present i futur
Documental “El peix que es mossega la cua”
Palamós, 5 de desembre
Girona, 17 de desembre

Desplegable per a la difusió de
l’activitat.



Estudi sobre la “Història de la Confraria de Pescadors de Palamós” editat
per la Confraria de Pescadors de Palamós.

El director de la Càtedra d’Estudis Marítims i el becari de recerca de la mateixa,
com a membres que són del Grup d'Estudis Socials de la Pesca Marítima de la
Universitat de Girona van rebre l’encàrrec d’executar un estudi sobre la història
de la Confraria de Pescadors de Palamós. 

Aquest estudi ha estat editat per la Confraria de Pescadors i presentat en el
marc de les festes de Sant Pere de 2004 amb la presència del Director General
de Pesca i Afers Marítims Sr. Martí Sans i l’alcaldessa de Palamós Sra. M.
Teresa Ferrés.



Documentació del fons bibliogràfic especialitzat en tema marítim i
pesquer.

Al llarg del curs 2003-2004 s’ha augmentat el volum del Centre de
Documentació Marítim i Pesquer amb l’adquisició de noves publicacions i la
introducció Actualment, a banda de la informació que s’ofereix de manera
presencial o a través del telèfon i el correu electrònic, es pot consultar a la
internet el fons bibliogràfic. 

Amb la col·laboració de la Biblioteca de la UdG es va realitzar recentment la
catalogació i la inclusió de les referències del fons bibliogràfic del DOCUmare al
Catàleg de la Biblioteca de la UdG http://biblioteca.udg.es/cataleg/cataleg.html i
per extensió al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya, anomenat
CCUC http://www.cbuc.es/ccuc/, així com al catàleg de la Red de Bibliotecas
Universitarias Españolas, REBIUN http://rebiun.crue.org/cgi-
bin/rebiun/X5532/ID431912414/G0, consultables tots a través de la xarxa.

Per a realitzar la consulta del fons del Centre de Documentació a través del
Catàleg de la Biblioteca de la Universitat de Girona cal que la cerca la limiteu
per localització a 'Palamós-CEM'.
 
 
  
 



Coordinació en el programa de recerca de l’Inventari del Patrimoni
Eetnològic de Catalunya-Anàlisi  sobre Mestres d’aixa i calafats a la Costa
Brava. Anàlisi d’uns oficis tradicionals.

Aquest programa de recerca depèn del Centre de Promoció de la  Cultura
Popular i Tradicional Catalana (Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya) i està coordinat pel director de la Càtedra d’Estudis Marítims i pel
director del Museu de la Pesca.

El programa vol generar coneixement sobre una temàtica no treballada amb
anterioritat a la Costa Brava: l’anàlisi de dos oficis tradicional com són el mestre
d’aixa i calafat, des d’una perspectiva etnològica, amb la voluntat d’aplicar-ne
els resultats com a element de qualitat per al desenvolupament cultural i social
d’aquesta àrea geogràfica.

La primera fase va finalitzar el 15 de desembre de 2003 i era la reacollida i
anàlisi de les dades

La segona fase la data d’entrega és el 30 de novembre de 2004 i es fa treball
de camp.

La tercera fase es presenta el 30 de novembre de 2005 i destina a l’anàlisi i
tractament de les dades i la redacció de la monografia sobre la temàtica
investigada.

Actualment ja s’ha fet entrega de la primera i s’està treballant en la segona.



Plana web de la Càtedra d’Estudis Marítims

Un dels objectius de la Càtedra d’Estudis Marítims és ser la plataforma de
difusió d’activitats i accions de disciplines científiques diferents però que
convergeixen en la temàtica: la mar.

Des de la direcció de la Càtedra d’Estudis Marítims sempre s’han prioritzat les
noves tecnologies com un vehicle eficaç per aconseguir els objectius de
comunicació. Per aquesta raó enguany s’ha fet una acció de millora de la plana
web on es presenta la filosofia d’actuació de la Càtedra i les activitats que
desenvolupa.

L’adreça electrònica és: http://biblioteca.udg.es/cem

http://biblioteca.udg.es/cem
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