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E1 Fitxes d’activitats organitzades per la CEM 
 

E. 1.1 

 

 

CONFERÈNCIA INAUGURAL DEL CURS ACADÈMIC 2016-2017 DE LA 

CÀTEDRA D’ESTUDIS MARÍTIMS 

Tipus d’activitat:      

□ congrés 

x seminari, jornada, conferència...  

□ activitat docent 

□ curs de formació 

Data 

12 de novembre de 2016 

Durada (en hores) 

1,5 h 

Tipus de participació de la Càtedra 

x organitzadora 

            □ co-organitzadora  

            □ participació 

Altres entitats co-organitzadores  

 

Col·laboradors 

Museu de la Pesca 

Nombre de participants 

De la UdG: 2         

De fora de la UdG: 40 

Enquestes de satisfacció.  

S’han fet?    

Sí     □         No   x 

Valoració dels resultats 

Positius. El ponent, el doctor Marcel Pujol, va atraure una gran quantitat de públic 

interessat en la temàtica de la xerrada, centrada en la història de la construcció naval a 

Catalunya. L'acte va comptar amb la presència del vicerector Jordi Ferrer 

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 
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territori. 

 

Resum de l’activitat 

 

El 12 de novembre, la Càtedra d’Estudis Marítims (Universitat de Girona – Fundació 

Promediterrània) celebrà al Museu de la Pesca la tradicional lliçó inaugural del curs acadèmic 

2016-2017. La conferència va anar a càrrec del Dr. Marcel Pujol, professor de l’Escola Superior 

de Conservació i Restauració de Béns Mobles de Catalunya, amb el títol ‘La construcció naval a 

la Catalunya baix-medieval’. L’acte va estar presidit per l’alcalde de Palamós Lluís Puig i pel 

vicerector de Càtedres Jordi Ferrer. 

 

L’objectiu de la conferència va ser difondre els resultats de la tesi doctoral del ponent, 

centrada en la construcció naval a la Corona d’Aragó durant el període baix-medieval (XIII-

XVI). A partir de l’arqueologia, la iconografia i la documentació d’arxiu, va fer una evolució dels 

processos constructius i les tipologies de les naus, les seves característiques principals, funcions 

i innovacions tècniques. Alhora s’abordà l’aspecte humà dels professionals de la construcció 

d’embarcacions: mestres d’aixa, calafats i altres operaris especialitzats. Tot plegat va permetre 

als assistents obtenir una visió d’un dels rams més dinàmics de l’economia catalana medieval, 

crucial per entendre l’expansió catalano-aragonesa per la Mediterrània. 

 

La Càtedra d’Estudis Marítims encetà enguany el seu setzè curs des de que l’any 2000 es va 

crear a Palamós com una extensió de la Universitat de Girona al territori. En les conferències 

inaugurals han participat científics de disciplines molt variades, tot constatant l’interès de la 

Càtedra per abordar la realitat marítima des de diferents perspectives: biologia, ecologia, 

tecnologia, economia, geografia, història, filologia o gastronomia. Aquesta tasca científica va ser 

reconeguda el 2012 amb la “Gamba d’Or” atorgada per l’Associació de Restaurants de la Badia 

El Plat Blau, i la distinció de Confrare d’Honor atorgada el 2013 al seu director Joan Lluís 

Alegret per la Confraria de Pescadors de Palamós. 

 

 
 

Discursos inaugurals del curs acadèmic de la Càtedra d’Estudis Marítims 2016-2017 
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E. 1.2 

 

ITINERARI CIENTÍFIC ‘PALAMÓS VORA LA MAR’ 

Tipus d’activitat:      

□ congrés 

x seminari, jornada, conferència...  

□ activitat docent 

□ curs de formació 

Data 

17 de desembre 

Durada (en hores) 

2 h 

Tipus de participació de la Càtedra 

□ organitzadora 

            □ co-organitzadora  

            □ participació 

Altres entitats co-organitzadores  

Ajuntament de Palamós 

Universitat de Girona 

Col·laboradors 

Museu de la Pesca 

Nombre de participants 

De la UdG: 2        

De fora de la UdG: 40 

Enquestes de satisfacció.  

S’han fet?    

Sí     □         No   x 

Valoració dels resultats 

Positius. Activitat inclosa en el projecte 'Ciutats de Ciència', amb la participació de 2 

investigadors de la UdG en un itinerari guiat per la façana marítima de Palamós. 

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

 

Els itineraris científics tenien per objectiu acostar la ciència a la societat a través de senzilles 

passejades per interpretar el paisatge amb els ulls dels científics que participen en els projectes 

de recerca. D’aquesta manera es fomenta, s’apropoa i es divulga la recerca universitària a un 

públic ampli. 
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Resum de l’activitat 

 

Dissabte 17 de desembre Palamós va ser l’escenari d'una nova sessió de l'activitat científica 

'Ciutats amb Ciència', una iniciativa de la Universitat de Girona. Treure la ciència dels 

laboratoris, les biblioteques, els tallers i les sales d’assaig i dur-la al carrer perquè es barregi 

amb la ciutadania i aquesta en pugui gaudir. 'Ciutats de Ciència’ pretenia involucrar la societat i 

fomentar la seva participació en debats sobre recerca científica per mitjà d’activitats 

col·lectives entre ciutadans i científics. Amb aquesta premissa la Càtedra d'Estudis Marítims va 

organitzar un  ‘Itinerari científic’, un recorregut temàtic de la mà dels investigadors i professors 

Joan Lluís Alegret (Antropologia) i Carolina Martí (Geografia), els quals van analitzar els 

'Paisatges a la vora de la mar', un itinerari guiat per tres punts estratègics del nucli antic per 

estudiar la relació de Palamós amb el mar des de diferents perspectives. 

 
 

 
 

Imatge de l’inici de l’itinerari al Far de Palamós 
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E. 1.3 

 

TALLER-CONFERÈNCIA SOBRE LA GAMBA DE PALAMÓS 

Tipus d’activitat:      

□ congrés 

x seminari, jornada, conferència...  

□ activitat docent 

□ curs de formació 

Data 

3 de desembre 

Durada (en hores) 

2 h 

Tipus de participació de la Càtedra 

x organitzadora 

            □ co-organitzadora  

            □ participació 

Altres entitats co-organitzadores  

 

Col·laboradors 

Confraria de Pescadors de Palamós 

Museu de la Pesca 

Nombre de participants 

De la UdG: 2        

De fora de la UdG: 50 

Enquestes de satisfacció.  

S’han fet?    

Sí     □         No   x 

Valoració dels resultats 

Positius. La sessió va posar en relació els coneixements científics sobre la gamba 

vermella, el funcionament de la Marca de Garantia i consells per cuinar el producte, 

amb un èxit de públic i de participació remarcable. 

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

 

La Càtedra d’Estudis Marítims actua des dels orígens de la Marca de Garantia ‘Gamba de 

Palamós’ com a assessor del Consell Regulador en el disseny i seguiment del compliment del 

reglament de la marca. Alhora, treballa per promoure la recerca, la generació de coneixement i 

la difusió cap la societat d’aquest producte i del treball dels pescadors per fer una producció de 

major qualitat i més sostenible. 
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Resum de l’activitat 

 

La gamba de Palamós és un producte de prestigi reconegut arreu del món. Per això 

l'Ajuntament de Palamós i la Confraria de Pescadors impulsen des del 2007 la Marca de 

Garantia Gamba de Palamós amb l'objectiu d'assegurar la traçabilitat del producte, augmentar 

la confiança del consumidor, incrementar el valor de la gamba i protegir el recurs.  

 

Per donar major difusió als objectius i a la recerca vinculada al projecte de marca, el dissabte 3 

de novembre la Càtedra d'Estudis Marítims (UdG), conjuntament amb el Museu de la Pesca i el 

Consell Regulador de la Marca de Garantia van organitzar un taller a l'Espai del Peix, adreçat al 

públic general per difondre tota la feina que s’està duent a terme a Palamós al voltant d’aquest 

producte.  

 

Cristina Mañas, gerent de la Confraria de Pescadors de Palamós, va presentar les línies 

bàsiques del funcionament de la Marca de Garantia 'Gamba de Palamós' i explicà les principals 

característiques d'aquest segell que assegura la màxima qualitat del producte en termes de 

sabor, aroma, aspecte i frescor al llarg de tota la cadena productiva i comercial.  

 

L'acte va servir també per presentar dos nous títols de la col·lecció Quaderns Blaus. Un d'ells, 

a càrrec de Joan Lluís Alegret, estava dedicat a l'Espai del Peix com a equipament cultural de 

referència per a la valorització del peix; l'altre, de l’equip del Laboratori d’Ictiologia Genètica 

de la Universitat de Girona, dirigit per Maria Inés Roldán, explica els avenços pioners en el 

coneixement de la genètica de la gamba vermella. 

 

Va tancar l'acte un taller de cuina de gamba de Palamós, a càrrec del cuiner de l'Espai del Peix 

Ramon Boquera, durant el qual va explicar tècniques i consells per aconseguir una cocció 

òptima del producte.  

 

L'acte va acabar amb un petit tastet de producte certificat. 
 

 
 

Moment de la presentació dels Quaderns Blaus, a càrrec de Joan Lluís Alegret. 
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Cristina Mañas, de la Confraria de Pescadors de Palamós, explica les característiques de la Marca de Garantia 
 

 

 
 

Taller de cuina de la gamba de Palamós, càrrec de Ramon Boquera, cuiner de l’Espai del Peix 
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E. 1. 4 

 

JORNADA TÈCNICA SOBRE LA GAMBA DE PALAMÓS 

Tipus d’activitat:      

□ congrés 

x seminari, jornada, conferència...  

□ activitat docent 

□ curs de formació 

Data 

11 de juny 

Durada (en hores) 

5 h 

Tipus de participació de la Càtedra 

 □ organitzadora 

            X co-organitzadora  

            □ participació 

Altres entitats co-organitzadores  

Confraria de Pescadors de Palamós 

Museu de la Pesca 

Col·laboradors 

 

Nombre de participants 

De la UdG: 1        

De fora de la UdG: 30 

Enquestes de satisfacció.  

S’han fet?    

Sí     □         No   x 

Valoració dels resultats 

Positius. En el marc de la 3a Fira de la Gamba de Palamós, aquesta jornada tècnica va  

servir per compartir els darrers coneixements sobre la gamba vermella entre 

pescadors, científics, gestors i administradors 

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

 

La Càtedra d’Estudis Marítims actua des dels orígens de la Marca de Garantia ‘Gamba de 

Palamós’ com a assessor del Consell Regulador en el disseny i seguiment del compliment del 

reglament de la marca. Ha treballat també en l’assessorament de l’organització de la fira i dels 

diferents actes que s’hi desenvolupen. Activitats com aquesta ‘Pesca i Ciència’ pretenen 

establir diàlegs entre el sector primari i el món de la investigació. 
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Resum de l’activitat 
 

Com a novetat de la 3a edició de la Fira de la Gamba de Palamós i en la línia de difondre la 

feina per a la conservació de l’espècie que duu a terme el port palamosí, aquest 2016 la 

Càtedra d’Estudis Marítims va organitzar a la Capella del Carme una jornada tècnica-científica 

sobre la gestió de la pesca de la gamba. 

 

S’hi van reunir representants del sector, de l’administració i investigadors de les principals 

institucions científiques per posar en comú resultats, experiències i projectes relacionats amb 

la pesca de la gamba, especialment recerques realitzades a Palamós i Maó (Menorca).  

 

La jornada va comptar amb la presència de la Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació Meritxell Serret, i del Director General de Pesca i Afers Marítims, Sr. Sergi 

Tudela. 
 

 
 

Inauguració de la jornada tècnica de la Gamba de Palamós a la Capella del Carme 
 

 
 

Ponència a càrrec de Xavi Miró, pescador, i Joan Baptista Company, de l’Institut de Ciències del Mar 
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E. 1. 5 

 

SESSIONS DEL MÀSTER DE GESTIÓ PESQUERA SOSTENIBLE 

Tipus d’activitat:      

□ congrés 

□ seminari, jornada, conferència...  

X activitat docent 

□ curs de formació 

Data 

Del 11 al 15 d’abril 

Durada (en hores) 

20 h 

Tipus de participació de la Càtedra 

□ organitzadora 

            X co-organitzadora  

            □ participació 

Altres entitats co-organitzadores  

Universitat d’Alacant 

Museu de la Pesca 

Col·laboradors 

Confraria de Pescadors de Palamós 

Nombre de participants 

De la UdG: 1        

De fora de la UdG: 20 

Enquestes de satisfacció.  

S’han fet?    

Sí     □         No   x 

Valoració dels resultats 

Positius. Els estudiants del Màster de Gestió Pesquera Sostenible de la Universitat 

d'Alacant es van desplaçar a Palamós per rebre durant una setmana classes i 

experiències en contacte directe amb el sector pesquer. Les sessions van finalitzar amb 

l'embarcament de tots els estudiants en barques de la flota de Palamós per conèixer de 

primera mà el treball en mar. 

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

 

A través del seu director, Joan Lluís Alegret, la Càtedra d’Estudis Marítims desenvolupa així un 

dels seus objectius principals, com és realitzar activitats d’estudi i discussió de temes 

d’actualitat, dins l’àmbit de la pesca marítima mediterrània, a través de cursos i classes amb 

professors de reconegut prestigi, i dirigit a públic especialitzat, com són els alumnes d’aquest 

màster. 
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Resum de l’activitat 
 

Una vintena d’alumnes del Màster Universitari en Gestió Pesquera Sostenible de la Universitat 

d’Alacant, procedents de diferents països, van fer durant la setmana de l’11 al 15 d’abril una 

estada a Palamós. La sortida, que compaginà la docència amb visites guiades a diferents espais i 

equipaments, va servir als alumnes per conèixer de ben a prop la realitat marítima i pesquera 

del port palamosí i els projectes pioners que s’hi estan duent a terme. 

 

L'objectiu del Màster en Gestió Pesquera Sostenible, de la Universitat d'Alacant, és formar 

professionals en diversos àmbits de la gestió dels recursos pesquers marins des de la 

perspectiva de les ciències experimentals i socials, posant l'accent en l'àmbit de la 

Mediterrània. Atrets per la singularitat del port palamosí, – tant en el camp de la gestió del 

patrimoni com en el marc del sector pesquer –, els alumnes van rebre docència del director 

de la Càtedra, Joan Lluís Alegret, van visitar equipaments com l’exposició permanent del 

Museu de la Pesca, Documare o l’Espai del Peix, i finalment van embarcar-se en diferents 

embarcacions de la flota d’arrossegament de Palamós per viure de primera mà la feina que es 

fa a bord.  

 

Tot plegat va estar coordinat pel Museu de la Pesca i la Universitat d’Alacant, amb la 

col·laboració de la Confraria de Pescadors de Palamós.  
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E. 1. 6 

 

TROBADA D’INVESTIGADORS UDG AMB REPRESENTANTS DE LA 

CONFRARIA DE PESCADORS DE PALAMÓS 

Tipus d’activitat:      

□ congrés 

X seminari, jornada, conferència...  

□ activitat docent 

□ curs de formació 

Data 

29 de gener 

Durada (en hores) 

4 h 

Tipus de participació de la Càtedra 

 X organitzadora 

            □ co-organitzadora  

            □ participació 

Altres entitats co-organitzadores  

 

Col·laboradors 

Confraria de Pescadors de Palamós 

Museu de la Pesca 

Documare: centre de documentació de la pesca i el mar 

Nombre de participants 

De la UdG: 9        

De fora de la UdG: 6 

Enquestes de satisfacció.  

S’han fet?    

Sí     □         No   x 

Valoració dels resultats 

Positius. El taller va posar en relació investigadors de la UdG amb representants del 

sector pesquer amb l’objectiu d’intercanviar opinions i trobar punts en comú entre 

projectes de recerca i necessitats del sector pesquer. 

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

 

Així la Càtedra d’Estudis Marítims acompleix la seva missió de funcionar com a plataforma per 

a la reflexió i la dinamització de la recerca al voltant de temes o àmbits del món marítim i 

pesquer. La Confraria de Pescadors demostra també el seu caràcter pioner en la col·laboració 

estreta amb els científics per aplicar noves solucions als problemes que avui afecten la pesca 

marítima, com la sobreexplotació, els mercats dels productes del peix i el canvi de tendència 
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d’hàbits entre els consumidors. 

 

Resum de l’activitat 
 

Documare, el centre de documentació ubicat al Museu de la Pesca, va ser l’escenari d’una 

reunió interdisciplinària entre diferents grups de recerca i representants del sector pesquer de 

Palamós, promoguda per la Càtedra d’Estudis Marítims. La trobada va servir per posar en 

comú experiències, projectes i necessitats amb l’objectiu de potenciar la relació entre pesca i 

ciència. 

 

Hi van assistit els representants de la Confraria de Pescadors i membres de grups de recerca 

de la Universitat de Girona (Laboratori d’Ictiologia Genètica,  Grup de Recerca de Biologia 

Animal, Grup de Recerca d’Economia, Indústria i Serveis, Grup de recerca de Visió Per 

Computador i Robòtica – Vicorob, Grups d’Estudis Socials de la Pesca Marítima), i l’IRTA. Es 

van exposar una sèrie de preocupacions i camps d’interès comuns que han d’ajudar a millorar 

diferents aspectes de la pesca, com ara l’organització empresarial en el marc de la política 

pesquera de la Unió Europea, millores en la comercialització dels productes pesquers i la 

posada en valor d’espècies amb poc interès comercial, la gestió dels descartaments, estudis de 

consumidors i envasat de productes del mar, els efectes de la pesca sobre el medi marí i sobre 

espècies vulnerables o la gestió dels stocks. Els grups de recerca han ofert tota la seva 

col·laboració per plantejar accions de recerca conjuntes que es puguin aplicar per posicionar el 

sector pesquer davant dels grans reptes que ha d’afrontar.   

 

 
 
Imatge de la trobada d’investigadors UdG amb representants del sector pesquer al centre de documentació del Museu de la Pesca.  
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E. 1. 7 

 

1r WORKSHOP EN HISTÒRIA DE LA PESCA DELS PAÏSOS CATALANS 

Tipus d’activitat:      

□ congrés 

X seminari, jornada, conferència...  

□ activitat docent 

□ curs de formació 

Data 

30 d’abril 

Durada (en hores) 

5 h 

Tipus de participació de la Càtedra 

□ organitzadora 

            X co-organitzadora  

            □ participació 

Altres entitats co-organitzadores  

Museu de la Pesca 

Documare: centre de documentació de la Pesca i el Mar 

Col·laboradors 

Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural  

Institut de Ciències del Mar (CSIC) 

Nombre de participants 

De la UdG: 1        

De fora de la UdG: 14 

Enquestes de satisfacció.  

S’han fet?    

Sí     □         No   x 

Valoració dels resultats 

Positius. El workshop va servir per reunir els investigadors i posar en comú, per 

primera vegada, la recerca sobre història de la pesca als Països Catalans. Com a resultat 

de la trobada ha nascut la Xarxa 'Salvador Riera' per al foment de la recerca en història 

de la pesca marítima 

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

 

La Càtedra d’Estudis Marítims acompleix un dels seus objectius, com és organitzar activitats 

d’impuls i canalització de projectes de recerca orientats cap a diferents àmbits marítims; en 

aquest sentit, va reunir els principals especialistes del moment en la disciplina de la història de 

la pesca marítima, procedents d’universitats i centres de recerca d’arreu del país.  
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Resum de l’activitat 

 

Una quinzena d’investigadors es van reunir el 30 d’abril a Palamós en el 1r Workshop sobre 

Història de la Pesca dels Països Catalans, organitzat per la Càtedra d’Estudis Marítims 

(Universitat de Girona – Ajuntament de Palamós) en col·laboració amb el Museu de la Pesca. 

L’objectiu d’aquesta reunió pionera a Catalunya era valorar la situació actual de la historiografia 

de la pesca a la Mediterrània Occidental, planificar línies de recerca prioritàries i establir 

col·laboracions en projectes comuns. 

 

La jornada va abordar aspectes com les etapes del canvi tècnic i la transformació dels 

ecosistemes en els darrers segles, models d’organització i gestió de l’activitat pesquera en el 

passat, la comercialització i el consum de peix en diferents etapes històriques, el paper del 

capital i el finançament, el pes econòmic de la pesca per les comunitats marítimes, la imatge 

social i cultural del pescador  o el paper del patrimoni en la difusió del passat marítim i pesquer 

del territori. 

 

La jornada va identificar buits historiogràfics i es van proposar línies de recerca per interpretar 

de forma global els canvis que s’han succeït, des de l’època antiga fins als nostres dies. Amb 

això es podrà entendre l’estat actual dels recursos i del sector pesquer i també per plantejar 

solucions a llarg termini. 

 

La jornada va comptar amb la participació d’investigadors de la Universitat de Girona, de 

l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, la Universitat Rovira i Virgili, de la Aix-

Marseille Université, Universitat Mar del Plata d'Argentina, de l’Institut de Ciències del Mar de 

Barcelona, del Instituto Español de Oceanografia i de la Institució Milà i Fontanals del CSIC. 

 

Aquest workshop s'inclou en el projecte I+D La Ciudad y el Mar. La patrimonialización de las 

Ciudades Portuarias (CIMAR), finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad 

(HAR2013-48498-P). 
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Una imatge de la trobada d’investigadors en història de la pesca al centre de documentació Documare. 
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E2 Fitxes d’activitats participades o assessorades 

per la CEM 
 
E 2.1 

 

V CURS DE RESTAURACIÓ I MANTENIMENT D’EMBARCACIONS DE FUSTA 

Tipus d’activitat:      

□ congrés 

□ seminari, jornada, conferència...  

□ activitat docent 

X curs de formació 

Data 

Del 2 al 23 d’abril de 2016 

Durada (en hores) 

17 h 

Tipus de participació de la Càtedra 

□ organitzadora 

□ co-organitzadora  

X participació 

Altres entitats co-organitzadores  

Museu de la Pesca 

 

Col·laboradors 

       PinFust 

Nombre de participants 

De la UdG: 1         

De fora de la UdG: 13 

Enquestes de satisfacció.  

S’han fet?    

Sí    x         No   □ 

Valoració dels resultats 

Positius. El curs va ser, de nou, un èxit de participació. Les enquestes de satisfacció van 

mostrar resultats molt positius, que demanen la seva continuïtat. 

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 

 

23 d'abril es van entregar els diplomes als participants a la 5a edició del Curs de Restauració i 

Manteniment d'Embarcacions de Fusta, que durant quatre dissabtes, entre els dies 2 i 23 d'abril, 

es va dur a terme a la drassana Pin Fust, de Palamós. 

 

Els participants van tenir l'ocasió de conèixer de primera mà l'ofici de mestre d'aixa i participar 

activament en la restauració del bastiment 'Pepito'. Cada sessió va estar centrada en algun dels 

aspectes fonamentals de l'ofici, com ara l'avaluació de l'estat de l'embarcació i del tractament 

de les fustes, la confecció de peces substitutòries, el coneixement i domini de les eines 

bàsiques de mestre d'aixa, el poliment, el calafateig, la pintura i massilles nàutiques, etc. 

 

L'objectiu d'aquest taller, que ja arriba a la 5a edició, era apropar les pràctiques i les tasques 

més habituals dels mestres d’aixa a aquelles persones interessades en les embarcacions 

tradicionals i l’ofici de fer, reparar i mantenir embarcacions. 

 

L’activitat organitzada pel Museu de la Pesca, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Palamós i 

l’assessorament de la Càtedra d’Estudis Marítims. 
 

 
 

Foto de família dels participants al curs de restauració 
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E 2.2 
 

CICLE DE XERRADES CONVERSES DE TAVERNA 2016 

Tipus d’activitat:      

□ congrés 

□ seminari, jornada, conferència...  

□ activitat docent 

x altres: Cicle de xerrades 

Data 

15 d’abril, 13 de maig i 10 de juny 

Durada (en hores) 

1 hora per cada sessió 

Tipus de participació de la Càtedra 

□ organitzadora 

□ co-organitzadora  

X participació 

Altres entitats co-organitzadores  

Museu de la Pesca 

Col·laboradors 

Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals. 

Generalitat de Catalunya 

 

Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 

 

Diputació de Girona 

 

Associació Cultural Amics del Museu de la Pesca 

 

Nombre de participants 

De la UdG:  1 

De fora de la UdG: 120 

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 
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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 3 cops l’any 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 15 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 2016 

 

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 amb l’enregistrament de cada sessió. La col·lecció 

“Converses de Taverna” és un material que es gestiona i difon des de Documare: centre de 

documentació de la pesca i el mar. 

 

Per quart 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 2016 van ser 
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15 d’abril: Naufragi! 

13 de maig: Trobades de vela llatina 

10 de juny: La cuina al mar 

 

Aquesta activitat té associat un material de difusió propi: cartells i flyers, amb la programació 

de totes les xerrades detallada. 

  

 
 

Material de difusió del programa Memòria Viva 
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E2.3 
 

CICLE IMATGES QUE FAN PARLAR  2016 

Tipus d’activitat:      

□ congrés 

□ seminari, jornada, conferència...  

□ activitat docent 

x altres: Cicle de xerrades 

Data 

15 de gener, 12 de febrer,  7 d’octubre, 11 de novembre, 16 de desembre 

Durada (en hores) 

5 h (1 hora per sessió) 

Tipus de participació de la Càtedra 

□ organitzadora 

□ co-organitzadora  

X participació 

Altres entitats co-organitzadores  

Museu de la Pesca 

 

Col·laboradors 

Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals. 

Generalitat de Catalunya 

 

Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 

 

Diputació de Girona 

 

Associació Cultural Amics del Museu de la Pesca 

 

Documare: centre de documentació de la pesca i el mar 

 

Servei d’Arxiu Municipal de Palamós 

 

Nombre de participants 

De la UdG:  1 

De fora de la UdG: 200 

 

Al voltant de 40 persones per sessió 

Enquestes de satisfacció.  

S’han fet?    

Sí     □         No   X 

Valoració dels resultats 
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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 2016 han estat les següents: 

 

15 de gener: Camins de ronda i arquitectura tradicional 

12 de febrer: Postals de Palamós 

7 d’octubre: Joves a Palamós a la dècada dels 70. Records de joventut en un poble de la costa 

11 de novembre: Transportistes i carreters. Altres oficis del port 

16 de desembre: El moll pesquer de Palamós 

 

 
 

Imatge de la sessió de novembre de ‘Imatges que fan parlar’ 
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Imatge de la darrera sessió de ‘Imatges que fan parlar’ del 2016, dedicada al moll pesquer de Palamós 
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 E 2.4 

 

XII MOSTRA DE DESTRESA MARINERA 

Tipus d’activitat:      

□ congrés 

□ seminari, jornada, conferència...  

□ activitat docent 

x Mostra d’oficis tradicionals 

Data 

15 de maig. Moll Pesquer, Palamós  

Durada (en hores) 

6h 

Tipus de participació de la Càtedra 

□ organitzadora 

□ co-organitzadora  

X suport en l’organització de l’activitat 

Altres entitats co-organitzadores  

Museu de la Pesca 

Col·laboradors 

Nom  

Ajuntament de Palamós 

Ports de la Generalitat 

Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Cultural. 

Generalitat de Catalunya 

Nombre de participants 

De la UdG: 1         

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 XII Mostra de Destresa Marinera, organitzada el dissabte 15 de maig de 2016 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 2.5 

 

PESCATURISME PALAMÓS 

Tipus d’activitat:      

□ congrés 

□ seminari, jornada, conferència...  

□ activitat docent 

□ Altres: activitat d’interès turístic 

Data 

Maig - 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 

    Confraria de Pescadors de Palamós 

Col·laboradors 

Nom  

Ajuntament de Palamós 

 

Nombre de participants 

De la UdG: 1         

De fora de la UdG: 113 

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 100% 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 

 

L’edició 2016 de Pescaturisme ha significat la consolidació de l’oferta de l’activitat al port de 

Palamós, que s’ha convertit en tot un referent a Catalunya. S’ha incrementat el número 

d’usuaris respecte a 2015: de 73 a 96 usuaris. Això significa que respecte a 2014 el número 

d’usuaris de pescaturisme s’han triplicat, i s’ha incrementat en un 31% respecte a l’any 

anterior. 

 

A més a més, periodistes de diferents mitjans i tècnics de gravació han compartit l’experiència 

a bord de les barques, enfilant-se el número final de persones embarcades fins a 113. 

 

Enguany, la tipologia de sortida ha variat lleugerament. La sortida a la gamba ha baixat al 60% 

(respecte al 70% del 2015). La resta, en canvi, han crescut. El 27% s’han embarcat per pescar 

l’escamarlà i el peix, i el 13% restant han anat a la pesca artesanal ran de costa. 

 

En resum, els usuaris consideren l’experiència dura però molt satisfactòria. Per això la nota 

mitjana de l’activitat és molt alta: 4,84 sobre 5 (3 dècimes més que l’any anterior) 

Assenyalar també que el 100% dels enquestats recomanarien l’activitat. 

 

Es pot trobar més informació sobre l’activitat i sobre la memòria de valoració 2016 a 

pescaturismepalamos.org 
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Imatges de pescaturistes a bord durant les sortides 
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E2.6 

 

IV MOSTRA DE SUBHASTA CANTADA A PALAMÓS 

Tipus d’activitat:      

□ congrés 

□ seminari, jornada, conferència...  

□ activitat docent 

x altres: Activitat de difusió etnològica 

Data 

15 de juliol 

Durada (en hores) 

1’30 hora 

Tipus de participació de la Càtedra 

□ organitzadora 

□ co-organitzadora  

X participació com a assessora 

Altres entitats co-organitzadores  

Museu de la Pesca  

Confraria de Pescadors de Palamós 

Ajuntament de Palamós 

 

Col·laboradors 

Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals. 

Generalitat de Catalunya 

 

Associació Cultural Amics del Museu de la Pesca 

 

Documare. Centre de Documentació de la Pesca i el Mar 

 

Nombre de participants 

De la UdG:  1 

De fora de la UdG: 250 

 

 

 

Enquestes de satisfacció.  

S’han fet?    

Sí     □         No   X 

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. 
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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 15 de juliol es va celebrar davant del Museu de la Pesca la IV Mostra de Subhasta 

Cantada, organitzada per la Càtedra d’Estudis Marítims. 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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Participants en la subhasta cantada (15 de juliol de 2016) 
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Imatges del desenvolupament de l’activitat 
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E3 PUBLICACIONS 

 
 
Autors:  Alegret, Joan Lluís 

Títol de llibre:  ‘Un proyecto de revalorización del patrimonio cultural del pescado: El Espai 

del Peix de Palamós’, 

Editorial:   Càtedra d’Estudis Marítims. Col·lecció Quaderns Blaus; 31 

 

 

Autors:  Roldán, María Inés; Fernández, María Victoria; Heras, Sandra. 

Títol de llibre:  ‘La gamba de Palamós. Los genes al descubierto’ 

Editorial:   Càtedra d’Estudis Marítims. Col·lecció Quaderns Blaus; 32 

 

 

Autors:  Pla Bartina, Joaquim. 

Títol de llibre:  ‘Els vaixells mercants d’aparell llatí a la Marina Catalana. Segles XVIII, 

XIX i XX’ 

Editorial: Càtedra d’Estudis Marítims. Col·lecció Quaderns Blaus; 33 
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E4 RESSÓ EXTERN  
 

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

 

Premsa escrita 

 

 

Mitjà Ràdio Palamós 

Data 29 gener 2016 

Títol de l’article o escrit Ciència i pesca posen bases de col·laboració en una 

reunió a Palamós 

Autor (si és col·laborador de 

la Càtedra) 

 

 

Mitjà El Punt Avui 

Data 31 de gener 2016 

Títol de l’article o escrit Recerca per a la pesca 

Autor (si és col·laborador de 

la Càtedra) 

 

 

Mitjà Ràdio Palamós 

Data 22 abril 2016 

Títol de l’article o escrit L'Espai del Peix presenta 'La cuina de la gent de mar 

de la Costa Brava' 

Autor (si és col·laborador de 

la Càtedra) 

 

 

Mitjà Ràdio Palamós 

Data 18 abril 2016 

Títol de l’article o escrit Renoven la relació de Palamós i la Càtedra d'Estudis 

Marítims 
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Autor (si és col·laborador de 

la Càtedra) 

 

 

Mitjà Diari de Girona 

Data 6 juny 2016 

Títol de l’article o escrit La Fira de la Gamba incorpora una jornada tècnica i 

científica 

Autor (si és col·laborador de 

la Càtedra) 

 

 

Mitjà Ràdio Palamós 

Data 11 novembre 2016 

Títol de l’article o escrit La Càtedra d'Estudis Marítims inaugura el nou curs 

acadèmic 

Autor (si és col·laborador de 

la Càtedra) 

 

 

Mitjà TV Costa Brava 

Data 14 novembre 2016 

Títol de l’article o escrit El Dr. Marcel Pujol inaugura la Càtedra d'Estudis 

Marítims. 

Autor (si és col·laborador de 

la Càtedra) 

 

 

Mitjà Ràdio Palamós 

Data 2 desembre 2016 

Títol de l’article o escrit Jornada de promoció de la Marca de Garantia 'Gamba 

de Palamós' 

Autor (si és col·laborador de 

la Càtedra) 
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Mitjà El Punt Avui 

Data 3 desembre 2016 

Títol de l’article o escrit Nous Quaderns Blaus centrats en Palamós 

Autor (si és col·laborador de 

la Càtedra) 
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E5 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2016 
 

 

 

 

 

INGRESSOS 2016 UNIVERSITAT DE GIRONA FUNDACIÓ PROMEDITERRÀNIA 
  

TOTAL 

 

Aportació Fundació Privada Girona. Universitat i Futur 4.000,00 Aportació 2016 20.000 

 

 

Romanent 2015 194,39 

 

  

 

  

4.194,39 € 

 

20.000 € 24.194,39 € 

      
      

DESPESES 2016 UNIVERSITAT DE GIRONA FUNDACIÓ PROMEDITERRÀNIA 
    

 

Complement econòmic per direcció de la Càtedra 3.068,10 Personal eventual 
  

 

 

Impremta Aubert - Edició Quaderns blaus 800,00 Tècnic a mitja jornada 14.111,00 

 

 

Honoraris Marcel Pujol Hamelink lliçó inaugural 12/11/16 150,00 Difusió i publicitat 777,00 

 

 
 

  Publicacions 479,00 

 

 
 

  Jornades conferències i presentacions 505,00 

 

  

  
Despeses generals 

  

 

  

  

Part proporcional de les despeses derivades  
4.128,00 

  
del funcionament general de la Fundació 

  

4.018,10 € 

 

20.000 € 24.018,10 € 

      

        RESULTAT 176,29 € 
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E6 PLA D’ACTUACIÓ DE L’ANY EN CURS 2017 
 

 

 

1. JORNADES, CONFERÈNCIES I PRESENTACIONS 

 

 Conferència a càrrec de Joaquim Pla. Els vaixells mercants d’aparell llatí a la Marina 

Catalana. Segles XVIII, XIX i XX. Presentació del número 33 de Quaderns Blaus. 

 Participació a la 4a Fira de la Gamba de Palamós 

 Lliçó inaugural curs 2017-2018 de la Càtedra d'Estudis Marítims. Octubre 

 

2. PUBLICACIONS 

 

 2 nous números de la col·lecció Quaderns Blaus 

 

3. 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 a Exocetus Volitans 

 

4. ASSESSORIA I COL·LABORACIONS 

 

 Programa ‘Memòria Viva’ del Museu de la Pesca 

 Imatges que fan parlar 

 Converses de Taverna 

 Mestres dels Fogons 

 Mostra de Destresa Marinera. Palamós, Terra de Mar 

 Activitats relacionades amb la Festivitat de la Verge del Carme. Palamós 

 Pescaturisme Palamós 

 Curs de restauració i manteniment d’embarcacions de fusta. 
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E7 PRESSUPOST DE L’ANY EN CURS 2017 
 

 

PRESSUPOST INGRESSOS 2017  

  

Aportació Fundació Privada Girona. Universitat i Futur 4.000,00 

Romanent 2016 176,29 

Aportació Universitat de Girona 4.176,29 € 

  

Aportació de la Fundació Promediterrània  20.000,00 € 

  

TOTAL INGRESSOS 24.176,29 € 

    

 

PRESSUPOST DESPESES 2017 

  

Universitat de Girona  

Complement econòmic per direcció de la Càtedra 3.068,10 

Jornades 282,00 

Publicacions 818,00 

Altres despeses 8,19 

Despeses Universitat de Girona 4.176,29 € 

  

Fundació Promediterrània  

Personal eventual 14.110,00 

Difusió 300,00 

Publicacions 500,00 

Jornades conferències i presentacions 500,00 

Atencions protocol·làries 220,00 

Despeses generals 4.370,00 

Despeses Fundació Promediterrània 20.000 € 

  

TOTAL DESPESES 24.176,29 € 
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E8 ALTRES INFORMACIONS QUE VOLGUEM 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 del Pla de Gestió de la Gamba de 

Palamós, de la Confraria Pescadors de 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 – 2016: 

 

 

25 gener. Reunió de treball de la Comissió de seguiment del  Pla de Gestió de la Gamba de Palamós 

 

29 gener. Organització i Participació en la Reunió de Treball d’Investigadors de la UdG amb la 

Confraria de pescadors de Palamós 

 

7 Març. Asistencia a la Reunió del patronat de la Fundació ProMediterrània en representació de la 

UdG.  

 

30 Abril. Organització i Participació en el Primer Workshop sobre Història de la Pesca als Països 

Catalans 

 

11-15 abril. Docència al Màster de Gestió Pesquera Sostenible de la Universitat de Alacant celebrada 

a Palamós  

 

24 maig. Reunió de treball al Campus Alimentació i Gastronomia UdG sobre consum de peix.  

 

28 juliol. Reunió de treball de la Comissió per la creació de l’Espai Marítim Català - Pedralbes 

 

11 Juny. Participació en el Workshop sobre la Marca de Qualitat Gamba de Palamós en el marc de la 

Fira de la Gamba de Palamós. 

 

2 juliol. Assistència a la celebració de la festivitat de la Verge del Carme – Confraria de Palamós. 

 

6 juliol. Reunió de treball del Projecte Nostra Mar – InterReg - Girona. 

 

4 agost. Reunió de la Comissió permanent de la Fundació Promediterrània. 

 

22 setembre. Reunió de treball amb l’Alcalde i regidors de l’Ajuntament de Palamós sobre 

Associació d’Amics de les Illes Formigues 

 

20 octubre. Sessió de Treball a la Comissió tècnica del Pla de Gestió de la Pesca de la Gamba de 

Palamós. Reunió sobre les Portes. 
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5 novembre. Assistència a la celebració de la Nit de la Pesca organitzada per la Generalitat de 

Catalunya a Sant Carles de la Ràpita. 

 

12 novembre. Lliçó Inaugural del curs acadèmic 2016/17 de la Càtedra d’Estudis Marítims 

 

 

16 novembre. Sessió de treball amb els alumnes de l’Escola Nautico-pesquera / Programa Erasmus 

 

22 novembre. Sessió de Treball a la Comissió tècnica del Pla de Gestió de la Pesca de la Gamba de 

Palamós. 

 

24 novembre. Taula Rodona de la Associació d’Amics de les Illes Formigues 

 

3 desembre. Presentació dels Quaderns Blaus de la CEM 

 

17 desembre. Ciutat amb Ciència: Itinerari científic 'Palamós a la vora de la Mar'. 


