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E1 Fitxes d’activitats 

 
E 1.1 
 

CURS DE RESTAURACIÓ DE L’EMBARCACIÓ PEPITO 

Tipus d’activitat:      
□ congrés 
□ seminari, jornada, conferència...  
□ activitat docent 
X curs de formació 

Data 
24 i 31 de gener i 7 i 14 de febrer 

Durada (en hores) 
17 h 

Tipus de participació de la Càtedra 
□ organitzadora 

            x co-organitzadora  
            □ participació 

Altres entitats co-organitzadores  
Museu de la Pesca 
 

Col·laboradors 
       PinFust 

Nombre de participants 
De la UdG: 1         
De fora de la UdG: 12 

Enquestes de satisfacció.  
S’han fet?    

Sí    x         No   □ 
Valoració dels resultats 
Positius. El curs va ser un èxit de participació, de motivació i de funcionament i de 
resultats. Les enquestes de satisfacció van mostrar resultats molt positius. 

Breu justificació de l’interès de l’activitat en relació als objectius de la Càtedra 
 
La col·laboració entre la CEM i el Museu de la Pesca per a la difusió del patrimoni marítim 
justifica l’organització d’aquest tipus d’activitat que posa en valor el patrimoni moble i 
immaterial del litoral català i l’activitat docent . 
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Resum de l’activitat 
 
Entre el 24 de gener i el 14 de febrer es va dur a terme el IV curs de restauració 
d'embarcacions de fusta, organitzat per la Càtedra d’Estudis Marítims i el Museu de la Pesca. 
Durant quatre caps de setmana dels mesos de gener i febrer, aquest curs va apropar l’ofici de 
fer i reparar embarcacions tradicionals a una vintena de participants, procedents de diferents 
punts de Catalunya. 
 
El curs es va centrar en la restauració de diferents parts del bastiment singular Pepito, un llagut 
construït a Palamós el 1916 pel mestre d’aixa Jaume Costa Julià i integrant del fons de 
patrimoni surant del Museu de la Pesca. A la drassana tradicional Pint Fust es van desenvolupar 
les tasques d'introducció a l'ofici de mestre d'aixa, al seu vocabulari i les seves eines. Entre 
altres aspectes, es va treballar en la confecció d’una caixa de mariner, en el disseny de noves 
peces mitjançant plantilles per a la substitució de fustes en mal estat i el calafateig amb estopa i 
massilla. 
 
Les enquestes de satisfacció del curs desprenen uns molt bons resultats. Tots els participants 
van valorar molt positivament el desenvolupament del curs, fet que anima al Museu de la Pesca 
a programar futures edicions d'aquesta activitat formativa, tant en la fase d'introducció com en 
la de perfeccionament. 
 

 

 
 

Foto de família dels participants al curs de restauració 
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E 1.2 
 

CICLE DE XERRADES CONVERSES DE TAVERNA 2015 

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

Data 
8 de maig, 12 de juny, 6 de 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 Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció 
Culturals. Generalitat de Catalunya 
Contribució del col·laborador al prestigi de la Càtedra 
 
Nom  
Institució Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
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:  2 
De fora de la UdG: 425 
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Enquestes de satisfacció.  
S’han fet?    

Sí     □         No   X 
Valoració dels resultats 
Positius, ja que aquesta activitat permet reforçar la vinculació de la Càtedra amb el 
territori. Especialment, estreny la seva relació amb el sector pesquer i la comunitat 
marítima de la costa gironina.   

Breu justificació de l’interès de l’activitat en relació als objectius de la Càtedra 
 
Per una banda, les Converses de Taverna són una plataforma de difusió del coneixement popular 
i tradicional a la societat gràcies a la selecció dels temes tractats i els ponents convidats a 
participar-hi; per l’altra, cada sessió de les Converses són un document etnogràfic d’alt valor, 
els continguts dels quals són usats habitualment com a font d’informació primària en les 
diferents recerques dirigides per la CEM o en les que participa com a col·laborador.  

 
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 composa d’un seguit de sessions celebrades un cop al mes a diferents 
espais de Palamós, entre ells la taverna marinera Ca la Pepa Caneja, l’Espai del Peix o el Museu 
de la Pesca. Va néixer fa 14 anys amb la voluntat de identificar, documentar, compartir i 
apropar al públic els coneixements transmesos oralment i la saviesa de les generacions que 
conformen la comunitat pesquera i marítima de la Costa Brava i de Palamós en particular. Amb 
els anys, les Converses de Taverna han esdevingut un referent a tot el litoral català i el model ha 
estat imitat a molts pobles i per moltes institucions. Ha estat des del principi una activitat 
atraient i molt acceptada pel públic que s’acosta per escoltar la  història marítima de la 
comunitat explicada en primera persona. 
 

 
 

Imatges de la sessió de novembre de Converses de Taverna 2015 
 
Entre les finalitats principals de l’activitat es troba la de posar a disposició de la societat i de la 
recerca científica els continguts recollits per mitjà de l’enregistrament de cada sessió. La 
col·lecció “Converses de Taverna” és un material que es gestiona i difon des de Documare: 
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centre de documentació de la pesca i el mar. 
 
Per tercer any consecutiu, les Converses de Taverna s’han integrat en el programa conjunt 
anomenat “Memòria Viva”, destinat a recollir totes les activitats de caire etnològic i de 
promoció del patrimoni immaterial marítim organitzades a Palamós. 
 
Cada temporada es reparteix en dos anys, seguint el curs acadèmic. Les sessions organitzades 
el 2015 van ser 
 
8 de maig. Arqueologia submarina 
12 de juny. La cuina d’aquelles fondes i restaurants 
6 de novembre. Oficis del port 
 
Aquesta activitat té associat un material de difusió propi: cartells i flyers, amb la programació 
de totes les xerrades detallada. 
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E1.3 
 

CICLE IMATGES QUE FAN PARLAR  2015 

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

Data 
3 sessions, un divendres dels mesos de gener, febrer i desembre 
 

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 – Ajuntament de Palamós 
 

Col·laboradors 
Nom  
Institució Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció 
Culturals. Generalitat 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 Mar 
Contribució del col·laborador al prestigi de la Càtedra 
 
 
Nom  
Institució Servei d’Arxiu Municipal de Palamós 
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Participació del col·laborador en la selecció d’imatges 
 

Nombre de participants 
De la UdG:  1 
De fora de la UdG: 235 
 

Al voltant de 50 persones per sessió 

Enquestes de satisfacció.  
S’han fet?    

Sí     □         No   □ 
Valoració dels resultats 
Resultats positius. L‘activitat serveix per apropar la Càtedra a la societat, alhora que els 
assistents són partícips del procés de documentació del fons fotogràfic del Museu de la 
Pesca i el seu centre de documentació, tot aportant informació molt valuosa al procés. 

Breu justificació de l’interès de l’activitat en relació als objectius de la Càtedra 
 
Aquesta activitat enllaça amb l’objectiu de la Càtedra d’Estudis Marítims d’apropar el 
coneixement científic a la societat per mitjà d’activitats de difusió i divulgació cultural dirigides 
a un públic ampli i no especialitzat. A més, permet mostrar al públic i documentar amb precisió 
imatges recollides en el transcurs de les recerques realitzades des de la Càtedra d’Estudis 
Marítims, un retorn a la comunitat de les tasques lligades a la investigació del passat mariner 
del litoral gironí. 

 
Resum de l’activitat 
 
A través de la projecció d’una selecció de fotografies del fons d’imatges del Museu de la Pesca 
a la sala d’audiovisual del mateix museu, el públic assistent participa de forma comunitària en la 
tasca de documentar el contingut de les imatges: els espais, les escenes, els protagonistes, la 
datació de la imatge, etc.  
 
Bona part de les imatges documentades havien estat recollides prèviament en el marc de 
diferents recerques dutes a terme per la mateixa Càtedra d’Estudis Marítims els anys anteriors. 
 
Les sessions d’activitat realitzades durant el 2015 han estat les següents: 
 
9 de gener. La vida a les barraques del nostre litoral 
13 de febrer. Vaixells i mariners al moll 
11 de desembre. Les transformacions del port de Palamós als anys 80 
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 E 1.4 
 

XI MOSTRA DE DESTRESA MARINERA 

Tipus d’activitat:      
□ congrés 
□ seminari, jornada, conferència...  
□ activitat docent 
x Mostra d’oficis tradicionals 

Data 
10 de maig. Moll Pesquer, Palamós  

Durada (en hores) 
6h 

Tipus de participació de la Càtedra 
□ organitzadora 

            x co-organitzadora  
            □participació 

Altres entitats co-organitzadores  
Museu de la Pesca 

Col·laboradors 
Nom  
Ajuntament de Palamós 
Ports de la Generalitat 

Nombre de participants 
De la UdG: 2         
De fora de la UdG: 5.000 

Enquestes de satisfacció.  
S’han fet?    

Sí     □         No   x 
Valoració dels resultats 
Positius. La mostra de destresa marinera vinculada a oficis tradicionals va atraure un gran nombre de 
públic i va servir d’aparador d’artesans en actiu que han recuperat i mantenen les formes de treball 
tradicionals de la Costa Brava. 

Breu justificació de l’interès de l’activitat en relació als objectius de la Càtedra 
 
La mostra ha estat una gran plataforma per a la difusió de formes tradicionals de treball que formen part del 
catàleg de patrimoni immaterial de la comunitat marinera de la costa catalana. A banda de servir de contacte 
per captar nous informants en futures recerques, la mostra és una constatació clara del treball per recuperar 
el patrimoni marítim a través de la recerca i la dinamització cultural. 
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Resum de l’activitat 
 
La X Mostra de Destresa Marinera, organitzada el dissabte 10 de maig al moll pesquer de Palamós, va ser una 
exhibició pública de les habilitats dels professionals artesans relacionats amb les feines del mar. Els visitants 
van poder contemplar i seguir els procediments artesanals dels nostres pescadors i d’altres oficis vinculats al 
mar i la navegació, com la confecció de tota mena d'estris i utensilis necessaris per a sortir a la mar a feinejar. 
Es van fer demostracions de construcció de nanses, de mestres d’aixa, taller de corderia, de confecció de 
veles, de confecció de palangres, de remendar xarxes, confecció de cistells i paneres, de salaó, de nusos 
mariners i d’altres oficis i habilitats vinculades als treballs de pesca tradicional. 
 
Des de la Càtedra d’Estudis Marítims s’organitzà l’esdeveniment, s’elaborà el programa, es van captar els 
especialistes en oficis mariners i es van confeccionar fitxes informatives per a cada demostració. 
Els tallers que hi participaren foren els següents: 
 
• Cuina marinera 
• Nusos mariners 
• Demostració de modelisme naval 
• Confecció de nanses 
• Construcció i reparació d’embarcacions 
• Confecció de palangres 
• Remendar xarxes 
• Armar xarxes 
• Armar tresmalls 
• Taller de veles 
• Construcció de bossells 
• Confecció de caps 
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E 1.5 
 

PESCATURISME PALAMÓS 

Tipus d’activitat:      
□ congrés 
□ seminari, jornada, conferència...  
□ activitat docent 
□ Altres: activitat d’interès turístic 

Data 
Juliol - setembre  

Durada (en hores) 
12h cada sortida 

Tipus de participació de la Càtedra 
□ organitzadora 

           □ co-organitzadora  
           X participació com a assessora 

Altres entitats co-organitzadores  
Museu de la Pesca 

Col·laboradors 
Nom  
Confraria de Pescadors de Palamós 
Ajuntament de Palamós 
 

Nombre de participants 
De la UdG: 1         
De fora de la UdG: 80 

Enquestes de satisfacció.  
S’han fet?    
Sí     X         No   □ 
 
Valoració dels resultats 
Segons els resultats de l’enquesta, generalment l’usuari de la pescaturisme ha quedat satisfet o 
molt satisfet amb l’activitat i ha agraït molt el tracte rebut per l’organització i per la tripulació 
de l’embarcació. Han considerat l’activitat fàcil o molt fàcil, i el 93% la recomanaria. 

Breu justificació de l’interès de l’activitat en relació als objectius de la Càtedra 
 
Dins del conjunt d’activitats de difusió i divulgació cultural que organitza la CEM, la pescaturisme ha 
permès aproximar de forma directa la feina diària del sector pesquer i dels productes del mar als 
usuaris, de manera que aquests es puguin convertir en prescriptors de la mateixa activitat. 
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Resum de l’activitat 
 

 
Un total de 81 persones van gaudir enguany, de juny a setembre, de l’experiència que permet apropar 
i explicar la tasca del sector pesquer, la seva feina diària així com aquells processos de millora que a 
Palamós s’estan duent a terme entorn de la pesca de la Gamba de Palamós amb el Pla de Gestió i la 
Marca de Garantia. 
 
El perfil dels participants d’aquesta segona edició ha estat d’una persona catalana d’entre 45 i 70 anys, 
homes i principalment de la província de Barcelona.  
 
El pescaturisme 2015 també ha tingut usuaris d’altres comunitats de l’Estat, així com de França, 
Alemanya, Suïssa o Noruega. Pel què fa a la satisfacció de l’activitat, els pecaturistes l’han puntuada 
molt alta amb una nota mitjana del 4,81 sobre 5.  
 
La principal motivació per a fer Pescaturisme Palamós ha estat un interès per l’activitat pesquera i per 
l’ofici de pescador. Un cop realitzada l’activitat quasi bé el 100% dels seus usuaris recomanen 
l’experiència.  
 
Aquesta iniciativa ha comptat amb el suport i l’assessorament tècnic de la Càtedra d’Estudis Marítims 
des de la seva creació, atès que les activitats de pescaturisme i turisme pesquer estan cridades a ser 
un revulsiu econòmic i social en el marc d’un sector pesquer en redefinició i transformació. El disseny 
acurat tant de l’activitat com de la logística ha permès que en aquesta segona edició la pescaturisme 
es consolidi a Palamós, doblant el número de participants respecte a 2014. 
Està previst que la Càtedra d’Estudis Marítims participi en la preparació i posada en funcionament de 
la temporada d’estiu 2016. 
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Imatges de pescaturistes a bord durant les sortides 
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E1.6 
 

III MOSTRA DE SUBHASTA CANTADA A PALAMÓS 

Tipus d’activitat:      
□ congrés 
□ seminari, jornada, conferència...  
□ activitat docent 
x altres: Activitat de difusió etnològica 

Data 
17 de juliol 

Durada (en hores) 
1’30 hora 

Tipus de participació de la Càtedra 
□ organitzadora 
x co-organitzadora 
 

Altres entitats co-organitzadores  
Museu de la Pesca – Ajuntament de Palamós 

Col·laboradors 
Nom  
Institució Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals. 
Generalitat de Catalunya 
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 Mar 
Contribució del col·laborador al prestigi de la Càtedra 

Nombre de participants 
De la UdG:  1 
De fora de la UdG: 400 

 

Enquestes de satisfacció.  
S’han fet?    

Sí     □         No   □ 
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Valoració dels resultats 
Resultats positius. L’activitat va ser tot un èxit, tant d’assistència de públic com d’implicació dels 
participants, que van actuar per simular una subhasta com es feien fa uns 40 anys. 

Breu justificació de l’interès de l’activitat en relació als objectius de la Càtedra 
 
Aquesta activitat enllaça amb l’objectiu de la Càtedra d’Estudis Marítims d’acostar el coneixement científic 
a la societat per mitjà d’activitats de difusió i divulgació cultural dirigides a un públic ampli i no especialitzat. 
En aquest sentit, la celebració de la subhasta va servir per donar a conèixer la història de la 
comercialització del peix a Catalunya amb la participació d’antics subhastadors, peixaters i compradors. 
Alhora, va reforçar el vincle de la CEM amb la confraria de pescadors, el col·lectiu que la integra i la seva 
història.  

 
Resum de l’activitat 
 
Divendres 17 de juliol es va celebrar davant del Museu de la Pesca la III Mostra de Subhasta Cantada al 
moll pesquer. Els seu objectiu era rememorar la manera tradicional de comercialitzar el peix en primera 
venda, a partir de la recreació d’una subhasta en directe i la participació d’antics subhastadors, compradors 
i peixateres del municipis. 
 
La subhasta a veu o cantada es caracteritzava per la cantarella del subhastador que, en una rapidíssima 
successió de preus, subhastava el peix a la baixa. Aquest sistema ancestral es va abandonar a la dècada de 
1990. Amb l’ajuda dels participants coneixerem el procediment de vendre a veu i descobrirem un argot i 
unes expressions, postures i gestos singulars que només sabien interpretar els pescadors i peixaters 
participants. 
 
La sessió va comptar amb la participació d’Albert Ros, pescador i antic subhastador de la llotja de Blanes, i 
de Joan Fontanet, empresari conserver i antic subhastador a Palamós, i del col·lectiu de peixaters i 
peixateres locals. Com l’any passat, la mostra es va dur a terme en el marc de la celebració de la festivitat 
de la Mare de Déu del Carme. Aquesta acció de difusió i divulgació de les formes tradicionals de la venda 
del peix també era un dels actes programats a Palamós dins del cicle Cultura Viva impulsat per la Direcció 
General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals. 
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E. 1.7 
 

CONFERÈNCIA INAUGURAL DEL CURS ACADÈMIC 2014-2015 DE LA 
CÀTEdRA D’ESTUDIS MARÍTIMS 

Tipus d’activitat:      
□ congrés 
x seminari, jornada, conferència...  
□ activitat docent 
□ curs de formació 

Data 
25 febrer 

Durada (en hores) 
1,5 h 

Tipus de participació de la Càtedra 
x organitzadora 

            □ co-organitzadora  
            □ participació 

Altres entitats co-organitzadores  
Museu de la Pesca 

Col·laboradors 
 

Nombre de participants 
De la UdG: 3         
De fora de la UdG: 45 

Enquestes de satisfacció.  
S’han fet?    

Sí     □         No   x 
Valoració dels resultats 
Positius. El ponent va atraure una gran quantitat de públic interessat en la temàtica de 
la xerrada, centrada en les noves tendències del turisme 

Breu justificació de l’interès de l’activitat en relació als objectius de la Càtedra 
 
Les lliçons inaugurals són uns actes formals que es venen realitzant des del mateixa creació de 
la Càtedra i serveixen per obrir les portes de la institució a la ciutadania, estrènyer els vincles 
amb les institucions participants i posar de relleu la tasca que duu a terme la Càtedra arreu 
del territori. 

 
Resum de l’activitat 
 



21 
 

 

Dimecres 25 de febrer la Càtedra d’Estudis Marítims (Universitat de Girona - Ajuntament de 
Palamós) va inaugurar el curs acadèmic 2014-2015 amb una conferència al Museu de la Pesca a 
càrrec del Dr. José Antonio Donaire, professor de la Facultat de Turisme de la UdG i director 
de l’Institut Superior d’Estudis Turístics. 
 
Sota el títol “Turisme i desenvolupament local en ciutats portuàries: oportunitats i reptes de futur”, 
la conferència es va adreça en especial als agents econòmics i socials del territori, així com els 
responsables tècnics i polítics dels ajuntaments que conformen la Costa Brava. A l’acte es va 
debatre sobre els canvis en els models de desenvolupament dels municipis turístics del litoral, 
en el marc d’una transformació dels perfils dels visitants i del mercat turístic, així com sobre 
les possibles direccions que poden prendre aquests municipis per posicionar-se en els mercats 
de forma competitiva; tot plegat, analitzat a partir de diferents exemples actuals. 
 
Al final de l’acte es va obrir un torn de preguntes i es va generar un interessant debat entre 
els assistents. 
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E. 1.8 
 

CONFERÈNCIA INAUGURAL DEL CURS ACADÈMIC 2015-2016 DE LA 
CÀTEDRA D’ESTUDIS MARÍTIMS 

Tipus d’activitat:      
□ congrés 
x seminari, jornada, conferència...  
□ activitat docent 
□ curs de formació 

Data 
19 de novembre 

Durada (en hores) 
1,5 h 

Tipus de participació de la Càtedra 
x organitzadora 

            □ co-organitzadora  
            □ participació 

Altres entitats co-organitzadores  
Museu de la Pesca 

Col·laboradors 
 

Nombre de participants 
De la UdG: 3         
De fora de la UdG: 50 

Enquestes de satisfacció.  
S’han fet?    

Sí     □         No   x 
Valoració dels resultats 
Positius. El ponent va atraure una gran quantitat de públic interessat en la temàtica de la 
xerrada i va permetre establir contactes amb els responsables de al confraria de 
pescadors per a possibles col·laboracions científiques amb el sector pesquer. 

Breu justificació de l’interès de l’activitat en relació als objectius de la Càtedra 
 
Les lliçons inaugurals són uns actes formals que es venen realitzant des del mateixa creació de 
la Càtedra i serveixen per obrir les portes de la institució a la ciutadania, estrènyer els vincles 
amb les institucions participants i posar de relleu la tasca que duu a terme la Càtedra arreu del 
territori. 

 
Resum de l’activitat 
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Dijous 19 de novembre la Càtedra d’Estudis Marítims (Universitat de Girona – Ajuntament de 
Palamós) va celebrar la tradicional lliçó inaugural del curs acadèmic 2015-2016. Enguany la 
conferència va anar a càrrec del Dr. Marc Carreras, Professor Titular d’Universitat i 
investigador del Institut de Recerca en Visió per Computador i Robòtica de la Universitat de 
Girona, amb el títol "Robòtica per a l’exploració i conservació del fons marí”. 
 
La conferència va posar de relleu l’activitat de recerca realitzada per la Universitat de Girona 
en robòtica submarina, una tasca reconeguda internacionalment. Es van presentar vehicles 
submarins dissenyats i desenvolupats en el Centre d’Investigació en Robòtica Submarina i es 
van mostrar els resultats obtinguts en diferents aplicacions: realització de batimetries i mapes 
visuals en aplicacions industrials, científiques i arqueològiques; reconstrucció del fons marí i de 
coves; inspecció del fons marí i d’infraestructures submarines, així com la intervenció 
autònoma per a recuperar objectes i per a operar infraestructures submarines. 
 
L’acte va concloure amb un debat entre el públic assistent i el ponent sobre les potencialitats 
de la robòtica submarina aplicada a la pesca. 

 

 
 

El vicerector de personal docent de la UdG Jordi Ribot, l’alcalde de Palamós Lluís Puig i el director de la CEM, Joan Lluís Alegret 
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El Dr. Marc Carreras durant un moment de la conferència 
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E. 1.9 
 

CONFERÈNCIA: L’ENFOCAMENT ECOSISTÈMIC APLICAT A LA FLOTA 
ARTESANAL DE PALAMÓS 

Tipus d’activitat:      
□ congrés 
x seminari, jornada, conferència...  
□ activitat docent 
□ curs de formació 

Data 
19 d’octubre 

Durada (en hores) 
1,5 h 

Tipus de participació de la Càtedra 
x organitzadora 

            □ co-organitzadora  
            □ participació 

Altres entitats co-organitzadores  
Museu de la Pesca 
Confraria de Pescadors de Palamós 

Col·laboradors 
 

Nombre de participants 
De la UdG: 3         
De fora de la UdG: 50 

Enquestes de satisfacció.  
S’han fet?    

Sí     □         No   x 
Valoració dels resultats 
Positius. La investigadora va tenir l’ocasió de traslladar els resultats de la recerca 
finançada per la Càtedra d’Estudis Marítims a la comunitat pesquera, protagonistes del 
treball de recerca. 

Breu justificació de l’interès de l’activitat en relació als objectius de la Càtedra 
 
Les beques BRAE de la CEM va ser instituïdes per fer tesis doctorals sobre aspectes vinculats 
a l’activitat pesquera, amb l’objectiu que tinguin un retorn directa en la comunitat i en la seva 
feina. 

 
Resum de l’activitat 
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Dilluns 19 d'octubre, Caterina Dimitriadis, doctora en Biologia Marina per la Universitat de 
Girona, va presentar a l'Espai del Peix de Palamós i davant de la comunitat pesquera els 
resultats de la seva tesi doctoral, defensada recentment i centrada en l'aplicació de 
l'enfocament ecosistèmic a l'activitat pesquera que desenvolupa la flota artesanal de Palamós. 
 
Al llarg de la conferència va explicar la metodologia i les conclusions obtingudes a partir de 
recopilar i analitzar l’abundant informació històrica sobre l'activitat pesquera procedent de la 
Confraria de Pescadors de Palamós. Dimitriadis s'ha servit de l'Índex Planeta Viu per descriure 
la dinàmica pesquera i aplica una sèrie de càlculs per extreure conclusions rellevants sobre 
l'estat d’espècies objectiu per a la pesca artesanal que opera a Palamós. Estima que 
l'enfocament ecosistèmic és una eina eficaç per gestionar pesqueres multi-específiques com les 
que desenvolupa la pesca artesana. El seu estudi se centra també en la situació del pagell (P. 
Erythrinus), un peix de reproducció singular, per avaluar l'impacte dels arts artesanals sobre 
l'espècie. 
 
El treball de la Dra. Dimitriadis s'emmarca en la col·laboració del Museu de la Pesca, 
l'Ajuntament de Palamós i la Confraria de Pescadors amb la Universitat de Girona per al 
foment de la recerca i el coneixement en l'àmbit litoral, marítim i pesquer. Una part d'aquesta 
recerca va ser finançada a través d'una beca BRAE concedida per la Càtedra d'Estudis 
Marítims. 
 

 

 
 

La Dr. Dimitriadis durant la conferència a l’Espai del Peix amb la comunitat pesquera de Palamós 
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E2 Ressò extern  
 
A) Presència de la Càtedra o dels col·laboradors en mitjans de comunicació 
 

Premsa escrita 
 

 

Mitjà Palamós Comunicació 

Data 25 maig 2015 

Títol de l’article o escrit Palamós entra en un projecte sobre ciutats portuàries. 

Autor (si és col·laborador de 
la Càtedra) 

 

 

 
Mitjà Etnologia.cat 

Data 8 juny 2015 

Títol de l’article o escrit Activitats de cloenda del cicle Converses de Taverna, 
dedicades a la cuina del peix. 

Autor (si és col·laborador de 
la Càtedra) 

 

 
Mitjà Diari de Girona 

Data 1 de juny 2015 

Títol de l’article o escrit El port palamosí, inclòs en un projecte de Patrimoni 
Cultural. 

Autor (si és col·laborador de 
la Càtedra) 

 

 
Mitjà Palamós Comunicació 

Data 19 de novembre 2015 

Títol de l’article o escrit La robòtica per explorar el fons marí, a la lliçó 
inaugural de la Càtedra d'Estudis Marítims 
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Autor (si és col·laborador de 
la Càtedra) 

 

 
Mitjà Palamós Comunicació 

Data 19 de novembre 2015 

Títol de l’article o escrit La robòtica per explorar el fons marí, a la lliçó 
inaugural de la Càtedra d'Estudis Marítims 

Autor (si és col·laborador de 
la Càtedra) 

 

 
Mitjà Palamós Comunicació 

Data 19 d’octubre 2015 

Títol de l’article o escrit Tesi doctoral sobre la pesca artesanal a Palamós 

Autor (si és col·laborador de 
la Càtedra) 
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E3 Liquidació del pressupost  
 
 
 
 
 

INGRESSOS 2015 UNIVERSITAT DE GIRONA FUNDACIÓ PROMEDITERRÀNIA 
 

TOTAL 

 
Aportació Fundació Privada Girona. Universitat i Futur 4000 Aportació 2015 20.000 

 

 
Romanent 2014 1.477,07 

   

  
5.477,07 € 

 
20.000 €  25.477,07 € 

      
      

DESPESES 2015 UNIVERSITAT DE GIRONA FUNDACIÓ PROMEDITERRÀNIA 
  

 
Complement econòmic per direcció de la Càtedra 3.037,72 Personal eventual 

  

 
Compra de material informàtic 1.176,00 Tècnic a mitja jornada 13.460,00 

 

 
Reproductor multimèdia i suport de taula 340,54 Difusió i publicitat 1.944,96 

 

 
TV Panasonic 50’’ 728,42 Cicles i cursos 834,90 

 

   
Despeses generals 

  

   

Part proporcional de les despeses derivades  
del funcionament general de la Fundació 3.760,14 

 

  
5.282,68 € 

 
20.000 €  25.282,68  € 

      

    RESULTAT 194,39 € 
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E4 Pla d’actuacions de l’any en curs 
 

 
 

1. JORNADES, CONFERÈNCIES I PRESENTACIONS 
 

• Organització de la XII Mostra de Destresa Marinera, en el marc del festival marítim 
Palamós Terra de Mar 2016 

• Lliçó inaugural curs 2016-2017 de la Càtedra d'Estudis Marítims. Octubre 

• Taller divulgatiu sobre la gamba vermella en el marc de la II Fira de la Gamba. 

• Memòria Viva 

o Tres sessions de les Imatges que fan parlar. Gener, febrer i Desembre 

o Cinc sessions de les Converses de Taverna. Març, abril, juny i novembre. 

• Presentació del llibre de receptes de cuina marinera a l’Espai del Peix.  

• Participació en l’organització dels actes de celebració de la Festivitat de la Verge del 
Carme a Palamós. Juliol 2016 

 
2. CICLES I CURSOS 

 
V Curs de restauració d’embarcacions tradicionals. Amb l’embarcació Pepito 
 

3. PUBLICACIONS 
 
• La cuina marinera a l’Espai del Peix. Un llibre de receptes. En col·laboració amb el 

Museu de la Pesca, l’Espai del Peix i Documare: centre de documentació de la pesca i el mar 
 

• 3 nous números de la col·lecció Quaderns Blaus 
 

4. DIFUSIÓ 
 
• Manteniment i actualització de la web de la CEM al domini udg.edu  

• Participació activa en les plataformes de difusió i perfils socials del Museu de la Pesca, l’Espai del 

Peix i la Universitat de Girona 

• Aportacions al butlletí trimestral “A l’Art” del Museu de la Pesca 

• Col·laboracions periòdiques en la Revista del Baix Empordà 

• Col·laboracions periòdiques a Exocetus Volitans 
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E5 Pressupost de l’any en curs 2016 
 
 

PRESSUPOST INGRESSOS 2016  

  

Aportació Fundació Privada Girona. Universitat i Futur 4.000,00 

Romanent 2014 194,39 

Ingressos Universitat de Girona 4.194,39 € 

  

Aportació de la Fundació Promediterrània  20.000,00 € 

  

TOTAL INGRESSOS 24.194,36 € 
    
 

PRESSUPOST DESPESES 2016 

  

Universitat de Girona  

Complement econòmic per direcció de la Càtedra 3.037,72 

Edicions Quaderns Blaus 1100,00 

Altres despeses 56,67 

Despeses Universitat de Girona 4.194,36 € 

  

Fundació Promediterrània  

Personal eventual 13.190,00 

Difusió i publicitat 600,00 

Publicacions 500,00 

Jornades conferències i presentacions 500,00 

Cicles i cursos 840,00 

Despeses generals 4.370,00 

Despeses Fundació Promediterrània 20.000 € 

  

TOTAL DESPESES 24.194,36 € 
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E6 Altra informació que vulgueu aportar 
 
 
Nomenaments i participació en òrgans de direcció 
 
La CEM ha estat nomenada Membre del Consell Assessor de Pesca – Comissió Recerca i 
Sostenibilitat. Direcció General de Pesca i Afers Marítims. Generalitat de Catalunya 
 
La CEM ha estat nomenada Membre del Consell Assessor de Pesca – Grup de Treball pel seguiment 
del Pla de Gestió de la Gamba. Direcció General de Pesca i Afers Marítims. Generalitat de Catalunya 
 
La CEM ha estat nomenada Membre de la Comissió de Seguiment Pla de Gestió de la Gamba de la 
Confraria Pescadors Palamós 
 
La CEM és Membre de la Comissió del Pla Estratègic per la millora de la Pesca d’Arrossegament. 
Associació d’Armadors d’Arrossegament de la Costa Brava  
 
La CEM és la representant de la Universitat de Girona en el Patronat de la Fundació Promediterrània 
per a la conservació, l’estudi i la difusió del patrimoni cultural i marítim. 
 
 
Assistència a actes com a Director de la Càtedra d’Estudis Marítims – 2014: 
 
15/1/2015 Comissió del Pla de Gestió de la gamba de Palamós 

22/1/2015 Reunió del projecte de recerca a Palamós 

30/1/2015 Reunió del Patronat de la Fundació Promediterrània 

13/2/2015 Reunió del projecte de recerca a Palamós 

25/2/2015 Lliçó inaugural del curs acadèmic de la Càtedra d’Estudis Marítims 

26/2/2015 Reunió del projecte de recerca GAP 

12/3/2015 Visita dels estudiants de la UAB a Palamós 

18/3/2015 Reunió a Barcelona pel Pla de Gestió de la Gamba de Palamós 

9/4/2015 Workshop del Projecte CIMAR 

21/4/2015 Reunió del Patronat de la Fundació Promediterrània 

22/4/2015 Visita amb els arqueòlegs al Castell de Sant Esteve. Palamós 

9/6/2015 Reunió del Projecte CIMAR. Espai del Peix. Palamós 

27/6/2015 Assistència als actes de la Diada de Sant Pere. Palamós 

2/7/2015 Reunió de la Comissió de la Beca de Recerca La Cooperativa 

7/7/2015 Reunió del grup recerca CSIC pel projecte DEEPCREEL 

17/7/2015 Reunió de la Comissió del Pla de Gestió de la Gamba 

23/7/2015 Reunió de treball del projecte Far 

27/7/2015 Reunió de la Comissió del Pla de Gestió de la Gamba 

1/10/2015 Jornada de Patrimoni Marítim. Organitzada pel MMB a Palamós 

17/10/2015 Nit de la Pesca Catalana. Generalitat de Catalunya. Roses 

29/10/2015 Reunió de la Comissió Pla de Gestió de la Gamba de Palamós 

19/11/2015 Lliçó inaugural Càtedra d’Estudis Marítims. Palamós 



33 
 

 

2/12/2015 Visita d’estudiants de la UAB a Palamós 

11/12/2015 Reunió del Patronat de la Fundació Promediterrània 

15/12/2015 Reunió del Campus Alimentació i Gastronomia. Universitat de Girona 

17/12/2015 Reunió de la Comissió Sectorial d’Investigació i Sostenibilitat del Consell de Pesca. 

Barcelona     
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