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E1 Fitxes d’activitats organitzades per la CEM 
 
E. 1.1 
 
 

PRESENTACIÓ DEL NOU VOLUM DE LA COL·LECCIÓ QUADERNS BLAUS, 
DEDICAT A LA VELA LLATINA 

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

Data 
25 de març de 2017 

Durada (en hores) 
1 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: 1         
De fora de la UdG: 40 

Enquestes de satisfacció.  
S’han fet?    

Sí     □         No   x 
Valoració dels resultats 
Positius. Va ser una xerrada amena i divulgativa que exposà amb claredat els objectius i 
conclusions del treball de l’autor 

Breu justificació de l’interès de l’activitat en relació als objectius de la Càtedra 
 
Quaderns Blaus és la col·lecció de referència de la Càtedra d’Estudis Marítims, dedicada a 
difondre la recerca sobre el mar i la pesca des de múltiples perspectives. Usualment les 
publicacions es presenten un format de xerrada o conferència com la realitzada per a l’ocasió. 
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Resum de l’activitat 
 
Dissabte 25 de març, a les 18.00, el Museu de la Pesca va acollir la presentació d’un nou treball 
editat per la Càtedra d’Estudis Marítims dins de la seva col·lecció Quaderns Blaus: “Els vaixells 
mercants d’aparell llatí a la Marina Catalana. Segles XVIII, XIX i XX”, obra del reconegut 
especialista en història de la navegació Joaquim Pla Bartina.  
 
La presentació va anar a càrrec del del mateix autor, precedida per la introducció del 
professor de la Universitat de Girona i director de la Càtedra d’Estudis Marítims, Joan Lluís 
Alegret. 
 
El llibre està concebut com un manual per a la interpretació de la tipologia d'embarcacions  i 
petits vaixells d'aparell llatí que navegaren pel litoral català entre els segles XVIII, XIX i XX. La 
manca d'informació específica, la dificultat de la seva classificació o l'ambigüitat de la 
terminologia marinera emprada al  llarg dels segles, fan d'aquesta una obra clarificadora i 
imprescindible per als amants de la construcció naval i la navegació tradicionals. 
 

 
 
 

Moment de la presentació del llibre, amb el Dr. Joan Lluís Alegret i Joaquim Pla 

 



6 
 

 

  
E. 1. 2 
 

JORNADA TÈCNICA "GESTIÓ PESQUERA DE LA GAMBA DE PALAMÓS: UN 
MODEL DE GOVERNANÇA" 

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

Data 
10 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 
Institut de Ciències del Mar 
GALP Costa Brava 

Nombre de participants 
De la UdG: 1        
De fora de la UdG: 25 

Enquestes de satisfacció.  
S’han fet?    

Sí     □         No   x 
Valoració dels resultats 
Positius. En el marc de la 4a Fira de la Gamba de Palamós, la jornada tècnica va  servir 
per compartir i debatre sobre els darrers coneixements sobre la gamba vermella i 
sobre la regulació de la seva pesquera 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 seu 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 
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establir diàlegs entre el sector primari i el món de la investigació. 

 
Resum de l’activitat 
 
El dissabte 10 de juny la Confraria de Pescadors de Palamós i la Càtedra d'Estudis Marítims van 
organitzar a la Capella del Carme un una nova jornada tècnica centrada en el model de gestió 
de la pesquera de la Gamba de Palamós. 
 
L’acte va ser inaugurat pel Dr. Joan Lluís Alegret (CEM-UdG), i Lluís Puig, alcalde de Palamós. 
Hi van participar el Dr. Sergi Tudela, Director General de Pesca i Afers Marítims de la 
Generalitat de Catalunya, que va presentar el el nou model de governança pesquera a 
Catalunya; Anna Masdeu i Cristina Mañas van presentar els objectius del nou Grup d’Acció 
Local de Pesca Costa Brava; Cristina Mañas va parlar de la Marca de Qualitat de la Gamba de 
Palamós; el representant del Marine Stewardship Council va presentar els resultats preliminars 
de l’avaluació de la pesquera de la gamba vermella d’arrossegament de Palamós; i per últim 
Antoni Albalat i Joan B. Company, del ICM-CSIC, van parlar del present i futur del Pla de 
Gestió de la Gamba.  
 
L’acte va finalitzar a les 14.00 h després d’un intens debat amb els participants. 
  

 
 

Inauguració de la jornada tècnica de la Gamba de Palamós a la Capella del Carme 
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E. 1. 3 
 

PARTICIPACIÓ EN EL CAMPUS JOVE DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA 

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

Data 
14 de juliol 2017 

Durada (en hores) 
1 h 

Tipus de participació de la Càtedra 
□ organitzadora 

            X co-organitzadora  
            □ participació 

Altres entitats co-organitzadores  
Museu de la Pesca 
Universitat de Girona 

Col·laboradors 
 

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 de secundària van gaudir d’un itinerari per la façana  marítima de 
Palamós que els va permetre conèixer les diferents realitats i oportunitats de recerca 
sobre la temàtica marinera. 

Breu justificació de l’interès de l’activitat en relació als objectius de la Càtedra 
 
Joan Lluís Alegret, director de la Càtedra d’Estudis Marítims va tenir ocasió d’explicar els 
objectius i funcions de la càtedra, així com la importància de la recerca aplicada per a un port 
com el de Palamós 

Resum de l’activitat 
 
Una trentena d’alumnes de secundària del 10è Campus Jove de Recerca de la Universitat de 
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Girona van desplaçar-se fins a Palamós per tancar aquest esdeveniment. El Dr. Joan Lluís 
Alegret va acompanyar-los per un itinerari pel front marítim de Palamós durant el que es van 
explicar els potencials de recerca que obre el mar, la pesca i el patrimoni marítim, així com 
tota la tasca investigadora que la CEM i el Museu de la Pesca han vingut desenvolupant durant 
els darrers 20 anys. 
 

 
 

Joan Lluís Alegret amb els estudiants durant l’itinerari pel front marítim de Palamós 
 
Jove Campus té per objectiu posar a l'abast dels participants un conjunt de recursos que els 
permetin introduir-se al món de la recerca i que facilitin que, un cop conclòs el campus, puguin 
avançar amb solidesa el seu treball de recerca. També pretén que els joves estudiants puguin 
conèixer i entrar en contacte amb investigadors consolidats i investigadors que estan en curs 
de fer la seva tesi doctoral a la UdG. 
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E. 1. 4 
 

INAUGURACIÓ DEL CURS ACADÈMIC 2017-2018 DE LA CÀTEDRA 
D'ESTUDIS MARÍTIMS 

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

Data 
28 d’octubre 

Durada (en hores) 
1 h 

Tipus de participació de la Càtedra 
 X organitzadora 

            □ co-organitzadora  
            □ participació 

Altres entitats co-organitzadores  
 

Col·laboradors 
Museu de la Pesca 
Documare: centre de documentació de la pesca i el mar 

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. 

Breu justificació de l’interès de l’activitat en relació als objectius de la Càtedra 
 
Les lliçons inaugurals són actes formals d’inici de curs acadèmic que es venen realitzant des del 
mateixa creació de la Càtedra, que 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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Dissabte 28 d'octubre a les 7 del vespre la Càtedra d’Estudis Marítims (Universitat de Girona – 
Fundació Promediterrània) va celebrar al Museu de la Pesca, a Palamós, la tradicional lliçó 
inaugural del curs acadèmic 2017-2018. Enguany la conferència va anar a càrrec l'astrofísic Pere 
Planesas, Dr. en Física per la Univeristat de Barcelona, sota el títol "L'astronomia i el mar". 
 
El Dr. Planesas va parlar de l'astronomia com una eina imprescindible per la navegació des dels 
orígens més remots, des que els marins varen endinsar-se en els oceans. La conferència va 
repassar aquesta relació entre ambdues disciplines, va parlar dels coneixements i eines que es 
van anar generant per millorar la fiabilitat de les mesures i l’orientació, i va voler deixar clar 
l’enriquiment mutu que va generar.   
 
L’acte va ser presentar per Joan Lluís Alegret, i va comptar amb la presència del Virector de 
Càtedres de la UdG, Maximiliano Fuentes. Va presidir l’alcalde de Palamós, Lluís Puig. 
 

 
 

Imatge de la inauguració del curs acadèmic de la Càtedra d’Estudis Marítims 2017-2018.  
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E2 Fitxes d’activitats participades o assessorades 
per la CEM 
 
E 2.1 
 

CICLE DE XERRADES CONVERSES DE TAVERNA 2017 

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

Data 
28 d’abril, 19 de maig, 16 de juny i 17 de novembre 

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 
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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 
 
Converses de Taverna com a activitat va néixer fa 16 anys de la mà del Museu de la Pesca i en 
col·laboració amb la Càtedra d’Estudis Marítims 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 pas dels 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. Des del 
principi ha estat 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 2017 
 
Una de les les finalitats principals de l’activitat es documentar el coneixement transmès 
oralment per posar-lo a disposició de la societat i de la recerca científica. En aquest sentit, la 
col·lecció “Converses de Taverna” és un material audiovisual gestió i difós des de Documare: 
centre de documentació de la pesca i el mar, amb un total de més de 150 hores de gravacions. 
 
Per cinquè any consecutiu, les Converses de Taverna s’han integrat en un programa conjunt 
anomenat “Memòria Viva”, destinat a recollir totes les activitats de caire etnològic i de 
promoció del patrimoni immaterial marítim organitzades a Palamós. 
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Les sessions organitzades el 2017 van ser 
 
28 d’abril. Voluntaris a  Marina 
19 de maig. El port comercial de Palamós als anys 80 
16 de juny. Pesqueres esportives 
17 de novembre. La pesca del peix blau 
 
Enguany cal destacar la sessió de Converses de Taverna celebrada a Cotlliure (Catalunya Nord, 
França) el de 2017, fruit de la col·laboració amb el Parc Natural Marí del Golf de Lleó. El 
Museu de la Pesca va aportar tota la seva experiència i coneixement en l’organització d’aquesta 
conversa, a petició dels responsables del parc, dedicada a la pesca del peix blau. Els tècnics 
palamosins van dirigir la sessió, participada per tres pescadors que van debatre sobre les seves 
experiències en mar, en el marc d’una sala completament plena a vessar. 
 

 
  
 

Imatge de la sessió de Converses de Taverna celebrada a Colliure (França) l’octubre del 2017 
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E2.2 
 

CICLE IMATGES QUE FAN PARLAR  2017 

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

Data 
6 d’octubre, 11 de novembre i 15 de desembre 

Durada (en hores) 
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 de valor històric i etnogràfic: 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 2017 han estat les següents: 
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6 d’octubre. L'evolució dels vestits de bany a les nostres platges 
10 de novembre. Escenes de pesca en blanc i negre 
15 de desembre. El Palamós més fotogènic 
 

 

  
 
 



18 
 

 

 E 2.4 
 

XIII MOSTRA DE DESTRESA MARINERA 

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

Data 
14 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 XIII Mostra de Destresa Marinera, organitzada el diumenge 14 de maig de 2017 al moll 
pesquer de Palamós, va ser una nova exhibició pública de les habilitats dels professionals 
artesans relacionats amb les feines del mar.  
 
Els visitants van poder contemplar i seguir els procediments artesanals de pescadors i 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 es col·laborà en l’organització de l’esdeveniment, 
l’elaboració del programa, captar els especialistes en oficis mariners i confeccionar fitxes 
informatives per a cada demostració. 
 

 
 

Escenari on es va celebrar l’activitat 
 
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 
• 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: 62 

Enquestes de satisfacció.  
S’han fet?    
Sí     X         No   □ 
 
Valoració dels resultats 
Segons els resultats de l’enquesta, 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 
 
Aquest ha estat el quart any en què s’ha dut a terme l’activitat de Pescaturisme Palamós. 
Després de les experiències positives dels tres anys anteriors, l’objectiu d’enguany era oferir 
l’activitat de forma integrada en l’oferta cultural del port palamosí, tot mantenint els 
estàndards de qualitat tant en mar com en terra per oferir una experiència plenament 
satisfactòria a tots els participants. 
 
Enguany l’oferta de pescaturisme s’ha concentrat en una sola embarcació, l’”Estrella del Sur III” 
dedicada a la pesca de la gamba de Palamós, el nou l’or vermell de la Mediterrània. De nou, el 
web pescaturismepalamos.org ha centralitzat la informació de l’activitat, una difusió potenciada 
amb fulletons, accions de difusió i aparicions als mitjans de comunicació. Tot plegat a permès 
connectar de nou amb el públic objectiu, amant del mar i interessat en l’ofici de la pesca i els 
recursos pesquers. 
 
La concentració en una única embarcació no ha estat impediment per oferir una activitat de 
molta alta qualitat gràcies a la capacitat de la barca, la formació dels seus tripulants i la bona 
sintonia assolida amb tots les participants En aquest sentit, la nota mitjana de l’activitat cotinua 
sent molt alta: molt propera al 5 sobre 5. En resum, els usuaris consideren l’experiència dura 
però molt satisfactòria, i el 100% dels enquestats recomanarien l’activitat. 
 
Es pot trobar més informació sobre l’activitat i sobre la memòria de valoració 2017 a 
pescaturismepalamos.org 
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Imatges de pescaturistes a bord durant les sortides 
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E2.6 
 

MEMÒRIA GRÀFICA DE LA SUBHASTA CANTADA DEL PEIX A PALAMÓS 

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

Data 
14 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:  0 
De fora de la UdG: 35 

 

 
 
Enquestes de satisfacció.  

S’han fet?    
Sí     □         No   X 

Valoració dels resultats 
Resultats positius. 

Breu justificació de l’interès de l’activitat en relació als objectius de la Càtedra 
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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, no especialitzat i de caràcter familiar. En aquest sentit, la celebració de l’acte 
va servir per donar a conèixer la història de la comercialització del peix a Palamós. 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 
 
De forma paral·lela al programa d’activitats d’estiu, el Museu de la Pesca va donar el tret de 
sortida al programa d'actes de celebració de la festivitat de la Verge del Carme amb un acte 
dedicat a evocar l’antiga forma de subhastar i vendre el peix a la llotja de Palamós. El divendres 
14 de juliol es van projectar a la sala d’audiovisuals del museu una selecció d’imatges, moltes 
d'elles inèdites, per recordar l’antiga subhasta cantada del peix i les peixateries velles, gràcies a 
la qual es volia documentar i rememorar els espais, les persones i les escenes que formaven 
part d’aquell món actiu, atractiu i singular. 
 
Amb l’ajuda de peixateres, majoristes, subhastadors i pescadors vam fer un viatge al passat per 
explicar i recordar la forma en què es venia el peix a la subhasta de Palamós abans de la seva 
informatització, així com les antigues peixateries ubicades al Carrer Major. La cantarella del 
subhastador, l’expectació dels peixaters, les esperances dels pescadors, els gustos dels 
compradors o l’argot, gestos i postures pròpies de l’activitat es van presentar en un acte 
emotiu, dirigit a recuperar i difondre la manera tradicional de comercialitzar i vendre els 
productes del mar. 
 

 
 

Presentació de l’acte a càrrec del Museu de la Pesca i la Càtedra d’Estudis Marítims 
 
L’acte s’emmarca en els actes de celebració de la festivitat de la Verge del Carme a Palamós, i 
dins del cicle Cultura Viva, organitzat per l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial de 
Catalunya. 
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E2.7 
 

PARTICIPACIÓ EN LA JORNADA NUTRICIÓ, GASTRONOMIA I SALUT 

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

Data 
25 de novembre 

Durada (en hores) 
4 hores 

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

Altres entitats co-organitzadores  
Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols 
Càtedra Martí Casals de medicina i salut en l'àmbit rural 

Col·laboradors 
Museu de la Pesca 
 

Nombre de participants 
De la UdG:  2 
De fora de la UdG: 10 

 

Enquestes de satisfacció.  
S’han fet?    

Sí     □         No   X 
Valoració dels resultats 
Resultats positius. 

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.  
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Resum de l’activitat 
 
La Càtedra d’Estudis Marítims va ser convidada a participar en les jornades “Nutrició, 
gastronomia i salut”, organitzades pel Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols i la Càtedra 
Martí Casals de Medicina i Salut en l'Àmbit Rural de la Universitat de Girona per debatre sobre 
el passat, present i futur de l’alimentació en la societat. 
 
Dissabte 25 de novembre, l’Espai del Peix va ser l’escenari de la segona sessió de les jornades. 
Va obrir la sessió José Juan Rodríguez, professor de Nutrició i Bromatologia a la UAB, sobre 
els aspectes nutricionals del consum de peix. Tot seguit s’obrí un debat a l’entorn del potencial 
educatiu del turisme gastronòmic, amb la participació de Joan Luís Alegret, professor titular 
d’Antropologia de la UdG i director de la Càtedra d'Estudis Marítims; Dolors Vidal Casellas, 
professora titular d'Història de l'Art de la UdG i directora de la Càtedra de Gastronomia, 
Cultura i Turisme de Calonge Sant Antoni; i Jordi Tresserras, professor associat de Gestió del 
Patrimoni i Turisme Cultural de la UB. 
 
La jornada va acabar amb una visita guiada al Museu de la Pesca i un show-cooking a l’Espai del 
Peix. 
 

 

 
 

 
 

Imatges de la sessió de les jornades celebrada a l’Espai del Peix de Palamós 
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E4 RESSÓ EXTERN  
 
A) Presència de la Càtedra o dels col·laboradors en mitjans de comunicació 
 

Premsa escrita 

 
El patrimonio inmaterial de la gente de mar, la “Memòria Viva” 
Red Costa Brava 
16 novembre 2017 
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E5 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2017 
 
 
 
 
 
INGRESSOS 2017 UNIVERSITAT DE GIRONA FUNDACIÓ PROMEDITERRÀNIA   TOTAL 

 
Aportació Fundació Privada Girona. Universitat i Futur 2.000,00 Aportació 2017 20.000 

 

 
Aportació gerència Universitat de Girona 2.000,00 

 
  

 
 Romanent 2016 173,81    

 Romanent Ajut del Consell Social 2016 2,48    

 
 

4.176,29 € 

 
20.000 € 24.176,29 € 

      
DESPESES 2017 UNIVERSITAT DE GIRONA FUNDACIÓ PROMEDITERRÀNIA     

 
Complement econòmic per direcció de la Càtedra 3.098,84 Personal eventual   

 

 

Disseny evolutiu cobertes col·lecció "Quaderns Blaus", 
estudi gràfic quaderns 31, 32 i 33 363,00 Tècnic a mitja jornada 14.147,37 

 

 

Minuta Sr. Pere Planesas, conferenciant lliçó inaugural de 
la Càtedra 28/10/2017 300,00 Difusió, publicitat i publicacions 571,00 

 

 

Factura Museu de la pesca, showcoking a la  lliçó 
inaugural de la Càtedra  28/10/2017 300,00    

 

 
     

 

  
  Despeses generals 

Part proporcional de les despeses derivades  
del funcionament general de la Fundació 

  
 

  
  

5.282,00 
  

  
4.061,84 € 

 
20.000 € 24.061,84 € 

      
        RESULTAT 114,15 € 
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E6 PLA D’ACTUACIÓ DE L’ANY EN CURS 2018 
 

 
 

1. JORNADES, CONFERÈNCIES I PRESENTACIONS 
 

• Programa Pesca i Ciència 2018 

• Participació a la 5a Fira de la Gamba de Palamós 

• Mar fràgil. Mostra de cinema documental marítim i pesquer 

• Lliçó inaugural curs 2018-2019 de la Càtedra d'Estudis Marítims. Octubre 

 
2. 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 

 
3. 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 2018 
 
 
PRESSUPOST INGRESSOS 2018  

  

Aportació Universitat de Girona 4.000,00 

Romanent 2017 114,45 

Aportació Universitat de Girona 4.114,45 € 

  

Aportació de la Fundació Promediterrània  20.000,00 € 

  

TOTAL INGRESSOS 24.114,45 € 
    
 

PRESSUPOST DESPESES 2018 

  

Universitat de Girona  

Complement econòmic per direcció de la Càtedra 3.098,84 

Cicles, jornades i conferències 900,00 

Altres despeses 115,61 

Despeses Universitat de Girona 4.114,45 € 

  

Fundació Promediterrània  

Personal eventual 14.150,00 

Difusió 500,00 

Jornades conferències i presentacions 800,00 

Atencions protocol·làries 220,00 

Despeses generals 4.330,00 

Despeses Fundació Promediterrània 20.000 € 

  

TOTAL DESPESES 24.114,45 € 
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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. 
 
La CEM forma part de la Comissió per a l’elaboració del Pla Estratègic del projecte Palamós Peix 
 

Assistència a reunions i actes com a Director de la Càtedra d’Estudis Marítims 2017 

 

25/1/2017 Reunió Confraria amb Patró Major 

28/1/2017 Assistència a les Jornades sobre pesca al Aiguamolls de l’Empordà 

31/1/2017 Assistència a reunió en la Direcció General de Pesca sobre protecció de la zona marítima 
de les Illes Formigues 

2/2/2017 Reunió Ajuntament Palamós per l’estudi de Sant Joan 

14/2/2017 Reunió Campus Tecnològic sobre projecte GALP 

23/2/2017 Reunió Regidoria Cultura Aj. Palamós tema Fundació Promediterrània 

29/3/2017 Visita Palamós-CEM estudiants UdG 

19/4/2017 Reunió Confraria Palamós sobre Pla de Gestió de la Gamba 

2/5/2017 Reunió Palamós Fundació Promediterrània 

9/5/2017 Reunió Confraria presentació informe DGPM 

13-14/5/2017 Palamós – Terra de Mar 

27/5/2017 Projecte ConFish – Palamós. Jornada Illes Formigues. 

30/5/2017 Reunió Patronat Fundació Promediterrània 

10/6/2017 Jornada tècnica de la Gamba – Palamós 

20/6/2017 Comissió Premi Cooperativa La Equitativa – Palamós 

1/7/2017 Celebració Festa Verge del Carme – Confraria Palamós 

8/7/2017 Confraria Pla Gestió Mediterrània 

14/7/2017 UdG - Jove Campus de Recerca. Palamós. 

9/8/2017 Comissió Projecte Palamós Peix – Ajuntament 

29-30 /9/2017 Medfish. Taller gamba – Palamós 
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19/10/2017 Reunió Patronat Fundació Promediterrània 

28/10/2017 Lliçó inaugural CEM – Palamós 

30/10/2017 Comissió Projecte Palamós Peix – Ajuntament 

29/11/2017 Reunió Comissió Pla de Gestió Gamba Palamós 

18/12/2017 Reunió Patronat Fundació Promediterrània 

20/12/2017 Reunió Confraria Projecte GALP 
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