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E1 Fitxes d’activitats organitzades per la CEM 
 

E. 1.1 

 

 

PESCA I CIÈNCIA 

Tipus d’activitat:      

□ congrés 

x seminari, jornada, conferència...  

□ activitat docent 

□ curs de formació 

Dates 

24 de febrer, 28 de març, 7 d’abril, 12 de maig, 16 de juny, 13 de juliol, 6 d’octubre, 15 de 

novembre 

Durada (en hores) 

Entre 1 i 3 hores per sessió 

Tipus de participació de la Càtedra 

x organitzadora 

            □ co-organitzadora  

            □ participació 

Altres entitats co-organitzadores  

Institut de Ciències del Mar. CSIC 

Confraria de Pescadors de Palamós 

Col·laboradors 

Museu de la Pesca 

Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona 

FAO 

Nombre de participants 

De la UdG: 3         

De fora de la UdG: 14 

Enquestes de satisfacció.  

S’han fet?    

Sí     □         No   x 

Valoració dels resultats 

Positius. El cicle ha complert les expectatives generades pel programa i ha estat molt ben valorat 

tant pels participants com pel públic assistent. 

Breu justificació de l’interès de l’activitat en relació als objectius de la Càtedra 
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Pesca i Ciència és un cicle de divulgació de la recerca en el camp de la pesca marítima des de diferents 

perspectives i àmbits d’estudi. Científics i professionals han transmès el seu coneixement de 

d’avantguarda  i d’actualitat amb l’objectiu de reflexionar sobre els reptes que afronta el sector pesquer i 

la ciència marina. Aquesta activitat s’enquadra en l’objectiu de la CEM de divulgar el coneixement científic 

a la ciutadania. 

 

Resum de l’activitat 

 

“Pesca i Ciència” ha estat un cicle de conferències i activitats organitzat per la Càtedra d’Estudis Marítims 

(Universitat de Girona - Fundació Promediterrània) per a la difusió científica en el camp de les activitats 

marítimes i pesqueres, adreçades a tot tipus de públic,. De març a novembre, científics i professionals 

han participat en xerrades i activitats per compartir coneixement sobre temes apassionants i d’actualitat, 

amb l’objectiu de reflexionar sobre la situació actual i els reptes de futur tant de la pesca marítima com 

de la ciència marina. El cicle ha comptat amb la participació directa de Institut de Ciències del Mar. CSIC 

i de la Confraria de Pescadors de Palamós, amb la col·laboració indispensable del Museu de la Pesca. 

 

Totes les activitats s’han dut a terme a Palamós (Museu de la Pesca, Espai del Peix i Casa del Mar) 

 

S’ha fet una campanya gràfica específica de l’activitat i s’ha difós a través dels canals habituals del Museu 

de la Pesca i la Universitat de Girona. 

 

Programa 

Dissabte 24 de febrer. 11.00 h 

Presentació de la recerca “La sostenibilitat de la pesca artesanal a la Costa Brava” 

Sílvia Gómez (UAB-ICA) 

 

Dimecres 28 de març. 19.00 h 

Presentació del llibre. “Per a una història de la pesca dels Països Catalans. Recerca i reflexions 

historiogràfiques” 

Joan Lluís Alegret i Alfons Garrido (CEM. UdG) 

 

Dissabte 7 d’abril. 11.30 h 

Demostració de cuina. Aplicacions de la ciència en la cuina del peix 

Jep Plana i Jordi Parés. Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona 

 

Dissabte 12 de maig. 11.30 a 13.00 h 

Giulia Gorelli (FAO). Influència de l'ambient en els models d'avaluació de la gamba vermella 

 

Dissabte 16 de juny. De 9.30 a 13.00 h 

V Jornada tècnica sobre la Gamba de Palamós 

Joan Baptista Company (ICM-CSIC). Situació actual de la recerca sobre la gamba vermella (Aristeus 

antennatus) 

Marta Carretón (ICM-CSIC). Ecologia larvària de la gamba vermella 

Morane Clavel-Henry (ICM-CSIC). Model de deriva larvària de la gamba vermella 

Marina Roldán (UdG). El sistema de apareamiento de la gamba rosada (Aristeus antennatus) explicado por sus 

genes 

 

Divendres 13 de juliol. 20.00 h 

Monstres marins i peixos fantàstics: la ciència a les profunditats oceàniques 

Margarida Casadevall (UdG) 
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Dissabte 6 d’octubre. De 10 a 13 i de 16 a 19 h 

Fem Ciència. Converteix-te en biòleg marí amb els científics de l’Institut de Ciències del Mar, CSIC 

Montserrat Demestre (ICM-CSIC) 

 

Dijous 15 de novembre. 19.00 h 

Projectes de col·laboració entre ciència i pesca a Palamós per a la millora de la sostenibilitat i la 

comercialització 

Elsa Lloret (IRTA). Innovació en l’envasat de gamba de Palamós 

Antoni Albalat (CPP). Nous vedats de pesca al litoral gironí 

Cristina Mañas (CPP). Estudi del perfil de consumidor del peix de Palamós 

 

 
 

Imatge gràfica per a la difusió digital del cicle #PescaCiència 
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Imatges de diferents sessió de Pesca i Ciència celebrades el 2018 
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E. 1. 2 

 

INAUGURACIÓ DEL CURS ACADÈMIC 2018-2019 DE LA CÀTEDRA 

D'ESTUDIS MARÍTIMS 

Tipus d’activitat:      

□ congrés 

X seminari, jornada, conferència...  

□ activitat docent 

□ curs de formació 

Data 

7 de novembre 

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 

Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya 

Nombre de participants 

De la UdG: 2        

De fora de la UdG: 4 

Enquestes de satisfacció.  

S’han fet?    

Sí     □         No   x 

Valoració dels resultats 

Positius. La sessió va atraure un gruix important del sector pesquer local 

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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La Càtedra d’Estudis Marítims (Universitat de Girona - Ajuntament de Palamós) va inaugurar 

formalment el curs acadèmic 2018-2019 amb un conferència al Museu de la Pesca a càrrec de 

Sergi Tudela, director general de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya. 

 

Sota el títol “Governança, cogestió i apoderament ciutadà. Una estratègia marítima que reivindiqui 

un país marítim”, la conferència va esbossar les línies generals el nou paradigma marítim, 

recollit en l’Estratègia Marítima de Catalunya 2030, i en concret focalitzat en la gestió 

pesquera. Aquest nou model es basa en un model innovador de cogestió participativa des de 

baix que preveu la participació de pescadors, científics, ong's i Administració. Actualment ja 

s'han establert alguns plans de cogestió, entre els que destaquen el Pla de Gestió de la Gamba 

de Palamós, el del sonso o el recentment creat Pla de Gestió de la Sípia. 

 

L’acte va ser presentar per Joan Lluís Alegret, i va comptar amb la presència de la Dra. Maria 

Pla de Solà Morales. Vicerectora de Recerca i Transferència de Coneixement de la Universitat 

de Girona. Va presidir l’alcalde de Palamós, Lluís Puig. 

 

 
 

Imatge de la inauguració del curs acadèmic de la Càtedra d’Estudis Marítims 2018-2019, a càrrec del Dr. Sergi Tudela  
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E2 Fitxes d’activitats participades o assessorades 

per la CEM 
 
E 2.1 

 

CICLE DE XERRADES CONVERSES DE TAVERNA 2018 

Tipus d’activitat:      

□ congrés 

□ seminari, jornada, conferència...  

□ activitat docent 

x altres: Cicle de xerrades 

Data 

13 d’abril, 18 de maig, 15 de juny 

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 

 

Direcció General de Pesca i Afers Marítims 

 

Diputació de Girona 

 

Associació Cultural Amics del Museu de la Pesca 

 

Nombre de participants 

De la UdG:  1 

De fora de la UdG: 7 

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 i la seva gent. Especialment, estreny la seva relació amb el sector pesquer i la 
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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 

 

“Converses de Taverna” és una activitat de recuperació i divulgació de la memòria oral de la 

gent de mar nascuda fa 17 anys de la mà del Museu de la Pesca. Té per 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. 

Actualment compta amb un bagatge de 123 sessions celebrades, 160 participants i 150 hores 

d’enregistrament (es poden consultar a Documare).  

 

Des dels seus orígens el 2001 estat una activitat atractiva i molt acceptada pel públic, que 

s’acosta per escoltar la  història marítima de la comunitat explicada en primera persona. 

 

Per sisé 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. 

 

Les sessions organitzades el 2018 van ser 

 

13 d’abril. Submarinistes a Palamós 

18 de maig. La pesca del sonso 

15 de juny. El paisatge litoral 

 

 

 
 

Imatge del tríptic de Memòria Viva 2017-2018 
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Dues imatges de les sessions de Converses de Taverna celebrades el 2018 al restaurant Can Blau de Palamós. 
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E2.2 
 

Tipus d’activitat:      

□ congrés 

□ seminari, jornada, conferència...  

□ activitat docent 

x altres: Cicle de xerrades 

Data 

19 d’octubre, 16 de novembre i 14 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 

 

Direcció general de Pesca i Afers Marítims 

 

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: 1 

 

Assistents, 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 2018 han estat les següents: 

 

19 d’octubre. La història dels nostres “xiringuitos” 

16 de novembre. Escenes d’un poble pesquer 

15 de desembre. Imatges que són tresors. Els fons fotogràfics del Museu de la Pesca 

 

 
 

Cartell de l’activitat “Imatges que fan parlar”, dins del cicle Memòria Viva del Museu de la Pesca 
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E2.3 
 

Tipus d’activitat:      

□ congrés 

□ seminari, jornada, conferència...  

□ activitat docent 

x altres: Cicle de cinema 

Data 

16, 17 i 18 de juliol de 2018 

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 

 

Documare: centre de documentació de la pesca i el mar 

 

 

Nombre de participants 

De la UdG:  2 

De fora de la UdG: 1 

 

Assistents, al voltant de 40 persones per sessió 

Enquestes de satisfacció.  

S’han fet?    

Sí     □         No   X 

Valoració dels resultats 

Resultats positius. L‘activitat serveix per apropar la Càtedra a la societat a través de la 

col·laboració en l’organització del certamen cinematogràfic. 

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 
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coneixement científic a la societat per mitjà d’activitats de difusió i divulgació cultural dirigides 

a un públic ampli i no especialitzat. 

 

Resum de l’activitat 

 

El 16 de juliol va començar el cicle de projeccions incloses a la 8a Mostra Internacional de 

Cinema Etnogràfic a Palamós. Sota el nom "Mar Fràgil", la mostra a Palamós se centra en la 

projecció de produccions vinculades al patrimoni etnològic des d'una perspectiva històrica, 

amb una voluntat de mostrar l'evolució i comparar el territori, la societat i el sector pesquer 

d'abans i d'ara. Els 3 audiovisuals proposats (16, 17  i 18 de juliol) van mostrar diferents 

perspectives d'una Costa Brava i d'un Palamós transformats pel pas del anys, pels canvis 

d'hàbits, per l'impacte tecnològic en les activitats quotidianes, per la desaparició d'oficis 

emblemàtics... però també per la reivindicació del col·lectiu i la mirada cap al futur. Els debats 

posteriors a les imatges van posar en context els audiovisuals i els seus protagonistes.  

Totes les sessions es van fer al Museu de la Pesca, a les 8 del vespre. 

 

16 de juliol 

L’època daurada del moll de Palamós 

Imatges de Narcís Sans 

(20’) 

 

Una mirada a la història recent del moll de Palamós amb els ulls d’en Narcís Sans. 

Al llarg de la segona meitat del segle XX, va enregistrar diferents escenes, moments i 

personatges del port palamosí. Aquest llegat és avui un document imprescindible per 

reconèixer les transformacions del port, la seva gent i les seves tradicions, inclosa la festivitat 

de la Verge del Carme. 

Per contextualitzar les imatges, el director del Museu de la Pesca va substituir el ponent 

programat, Joaquim Nadal, que havia de parlar sobre el seu record del Palamós d'abans i dels 

canvis que avui percep a la població. 

 

17 de juliol 

La Carmeta i el moll 

Maria Velasco. 2017 (17’) 

 

La Carmeta té 80 anys, és de Roses i una de les darreres remendadores de la costa catalana. A 

través del seu testimoni fem un recorregut històric del món de la pesca per parla del passat, 

present i de com veu ella el futur del pescador. 

Al llarg de l'acte parlarem amb la directora Maria Velasco i amb Eliseu Carbonell, antropòleg i 

professor a la Universitat de Girona, sobre el paper de la dona en el món de la mar. 

  

 

18 de juliol 

La transformació de la pesca 

Diversos autors (20’) 

 

Moltes coses han canviat al port de Palamós en les darreres dècades. Des dels anys 80, la pesca 

ha disminuït en número de barques, mariners i captures. Avui, malgrat els reptes, és un sector 

en plena redefinició, que cerca donar valor al seu producte tot assolint una captura sostenible i 

responsable amb l’ajuda dels científics. Comparem dos períodes, amb 30 anys de diferència, 

per parlar de les diferències i continuïtats en una activitat emblemàtica de la Costa Brava. I per 

fer-ho comptarem amb els pescadors Fèlix Boquera i Carles Figueres. 
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Dues imatges de les sessions celebrades al Museu de la Pesca els dies 17 i 18 de juliol 
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 E 2.4 

 

XIV MOSTRA DE DESTRESA MARINERA 

Tipus d’activitat:      

□ congrés 

□ seminari, jornada, conferència...  

□ activitat docent 

x Mostra d’oficis tradicionals 

Data 

18 de novembre  

Durada (en hores) 

3h 

Tipus de participació de la Càtedra 

□ organitzadora 

□ co-organitzadora  

X suport en l’organització i difusió de l’activitat 

Altres entitats co-organitzadores  

Museu de la Pesca 

Col·laboradors 

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: 10 

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 

 

Diumenge 18 de novembre, l’exposició permanent del Museu de la Pesca es va convertir en 

l’escenari de la 14a Mostra de destresa marinera, una selecció i demostració en directe d’oficis 

tradicionals relacionats amb el mar i la pesca. Al llarg del matí, d’11 a 13.30 h, el públic va poder 

admirar les habilitats dels participant i conèixer de primera mà l’experiència i l’expertesa que 

atresora la gent de mar de la Costa Brava. 

 

Al llarg dels diferents àmbits de l’exposició i envoltats de les peces de la col·lecció, els visitants 

van poder trobar dones i homes, professionals en actiu o ja retirats, treballant en alguns dels 

oficis tradicionals a les platges i ports catalans: la confecció de nanses, gambines i cofes amb 

fibres vegetals; elaboració de palangres, teixir i remendar xarxes, fabricació de caps i cordes, 

taller de nusos i entolladures o la construcció de vaixells en miniatura. 

 

En acabat es va oferir als participants un show-cooking de cuina marinera tradicional elaborada 

amb peix de la llotja de Palamós seguint el receptari dels pescadors palamosins. 

 

Va ser una activitat oberta al públic i gratuïta, organitzada pel Museu de la Pesca i la Càtedra 

d’Estudis Marítims, emmarcada en el programa Cultura Viva, impulsat per la Generalitat de 

Catalunya per difondre la riquesa patrimonial i etnològica del país. 
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Escenes de la Mostra de Destresa marinera al Museu de la Pesca 

 

 

Els tallers que hi participaren foren els següents: 

 

 confecció de nanses, gambines i cofes amb fibres vegetals 

 elaboració de palangres 

 teixir i remendar xarxes 

 fabricació de caps i cordes 

 taller de nusos i entolladures 

 construcció de vaixells en miniatura 

 cuina marinera tradicional 
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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: 51 pescaturistes 

Enquestes de satisfacció.  

S’han fet?    

Sí     X         No   □ 

 
Valoració dels resultats 

Segons els resultats de l’enquesta, l’usuari de la pescaturisme continua quedant, com 

en les darreres edicions, 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 cinquè any de Pescaturisme Palamós. Després de les experiències positives 

dels quatre anys anteriors, l’objectiu d’enguany era integrar plenament l’activitat en l’oferta 

cultural del Museu de la Pesca a través de la digitalització de molts dels tràmits per a 

l’embarcament, amb totes les facilitats que aporta als usuaris. Aquest objectiu s’ha complert 

plenament. 

 

L’oferta de pescaturisme s’ha concentrat de nou en l’embarcació, l’”Estrella del Sur III” 

dedicada a la pesca de la gamba de Palamós, el nou l’or vermell de la Mediterrània. El 

pescaturismepalamos.org ha servit de “landing page” per derivar els usuaris al web del Museu 

de la Pesca, portal que ha centralitzat tota la informació de l’activitat. La difusió s’ha potenciat 

amb fulletons, accions de difusió online i aparicions als mitjans de comunicació. Tot plegat, ha 

permès connectar de nou amb el públic objectiu, amant del mar i interessat en l’ofici de la 

pesca i els recursos pesquers. 

 

L’embarcació i l’expertesa de la marineria ha permès 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 continua sent molt alta: 

un 9,8.  

 

En resum, els usuaris consideren l’experiència dura però molt satisfactòria, i el 100% dels 

enquestats recomanarien l’activitat. 
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Imatges de pescaturistes a bord durant les sortides i un cop acabat 
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E.2 Altres col·laboradors 

 

Nom: Cristina Mañas 

Institució: Confraria de Pescadors de Palamós 

Tipus de col·laboració: Disseny, redacció i participació en el programa “Pesca i Ciència 

2018”. Projecte en el projecte Palamós Peix 

 

Nom: Joan Baptista Company 

Institució: Institut de Ciències del Mar. CSIC 

Tipus de col·laboració: Disseny, redacció i participació en el programa “Pesca i Ciència 

2018” 

 

Nom: Montserrat Demestre 

Institució: Institut de Ciències del Mar. CSIC 

Tipus de col·laboració: Disseny, redacció i participació en el programa “Pesca i Ciència 

2018” 

 

Nom: Margarida Casadevall 

Institució: Universitat de Girona. Departament de Biologia Animal 

Tipus de col·laboració: Disseny, redacció i participació en el programa “Pesca i Ciència 

2018” 

 

Nom: Miquel Martí Llambrich 

Institució: Museu de la Pesca. Fundació Promediterrània 

Tipus de col·laboració: Coordinador tècnic de la Càtedra d’Estudis Marítims 
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E.3. PUBLICACIONS 

 
Altres publicacions 

 

Alegret, Joan Lluís; Garrido, A. (eds.) Per a una història de la pesca dels Països Catalans. Recerca i 

reflexions historiogràfiques. Palamós: Càtedra d’Estudis Marítims (Universitat de Girona – 

Fundació Promediterrània, 2018. 154 p. [En línia] Disponible a https://goo.gl/DpScvr 

 

Garrido,A.; Pujol, M. “Changements techniques et conflits de pêche dans la Catalogne de 

l’époque moderne”. Moissonner la mer. Économies, sociétés et pratiques halieutiques 

méditerranéennes (xixe-xxie siècle). Marsella: Karthala-MMSH, 2018, p. 19-33 

 

 

 

https://goo.gl/DpScvr
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E.4. CONVENIS SIGNATS 

 

 

Institucions participants Càtedra d’Estudis Marítims i Campus Patrimoni Cultural i 

Natural de la Universitat de Girona 

Breu descripció del propòsit 

del conveni 

Adhesió de la Càtedra d’Estudis Marítims al Clúster de 

Recerca del Campus Patrimoni Cultural i Natural de la 

Universitat de Girona 

Data de signatura 13 de desembre de 2018 

Abast temporal Indefinit 

Aporta finançament extern? No 
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E5 RESSÓ EXTERN  
 

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

 

Premsa escrita 

 

El Museu de la Pesca i la Càtedra d’Estudis Marítims editen un estudi sobre la història de la 

pesca marítima als Països Catalans 

Ajuntament de Palamós 

25/01/2018 

 

Editen un estudi sobre la història de la pesca marítima als Països Catalans 

Diari de Girona 

26/01/2018 

 

Un llibre repassa la història de la pesca al litoral català 

El Punt Avui 

31/01/2018 

 

Primera aturada de totes les barques d’arrossegament 

El Punt Avui 

07/02/2018 

 

La Càtedra d'Estudis Marítims reflexionarà sobre "Pesca i Ciència" 

TV Costa Brava 

21/02/2018 

 
Pesca i Ciència, el nuevo ciclo de conferencias de la Cátedra de Estudios Marítimos 

Red Costa Brava 

26/02/2018 

 

Avui es presenta el llibre 'Per a una història de la pesca dels Països Catalans' 

Ràdio Palamós 

28/03/2018 

 

Els pescadors de Palamós i membres de World Wildlife Fund analitzen la pesca artesanal 

El Gerió 

13/04/2018 

 

Nova marca per reforçar més varietats de peix, a Palamós 

El Punt Avui 

10/04/2018 

 

Entrevista a Joan Lluís Alegret, director de la Càtedra d’Estudis Marítims 

Argo, 2018, núm. 1 

 

Nueva estrategia para promocionar el pescado local de Palamós 

La Vanguardia 

12/07/2018 

 

Pla pioner a Palamós per la gestió integral del peix fresc 

El Punt Avui 

13/07/2018 

 

Palamós quiere convertirse en referente del pescado fresco de Cataluña 

La Vanguardia 

12/07/2018 

 

Primeres jornades del patrimoni marítim de Menorca 
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Consell Insular de Menorca 

20/09/2018 

 

Amb Master Peix, els pescadors de Palamós es convertiran en divulgadors del que pesquen 

Telenotícies Comarques TV3 

04/10/2018 

 

La Càtedra d'Estudis Marítims inaugura el curs acadèmic 

Ràdio Palamós 

07/11/2018 

 

La cogestió participativa centra la jornada inaugural de Càtedra d'Estudis Marítims 

TV Costa Brava 

08/11/2018 

 

Presenten projectes innovadors de la Confraria a les jornades 'Pesca i Ciència' 

Ràdio Palamós 

15/11/2018 
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E5 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2018 
 

 

 

 

 

INGRESSOS 2018 UNIVERSITAT DE GIRONA FUNDACIÓ PROMEDITERRÀNIA 
  

TOTAL 

 

Aportació Fundació Privada Girona. Universitat i Futur 2.000,00 Aportació 2018 20.000 

 

 

Aportació gerència Universitat de Girona 2.000,00 

 

  

 
 

Romanent 2017 114,45 
   

 
 

 
  

 
 

4.114,45 € 

 

20.000 € 24.114,45 € 

      

DESPESES 2018 UNIVERSITAT DE GIRONA FUNDACIÓ PROMEDITERRÀNIA 
    

 

Complement econòmic per direcció de la Càtedra 2.027,46 Personal eventual 
  

 

 

Norprint SL - Cartell desplegable "Pesca i Ciència 2018" 214,17 Tècnic a mitja jornada 14.350,00 

 

 

Disseny gràfic fulletó "Pesca i Ciència 2018" 300,00 Material informàtic 188,36 

 

 
  

Atencions protocolàries 153,90 

 

 
 

    

 

  

  Despeses generals de funcionament de la seu 

de la Càtedra d’Estudis Marítims a Palamós 

 

  

 

  

  

5.307,74 

  

  

2.725,63 

 

20.000 € 22.725,63 € 

      

        RESULTAT 1.388,82 € 
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E6 PLA D’ACTUACIÓ DE L’ANY EN CURS 2019 
 

 

 

1. JORNADES, CONFERÈNCIES I PRESENTACIONS 

 

 Programa Pesca i Ciència 2019 

 Presentació del llibre Salamanca - Ciudad Lineal – Palamós. Las arcadas claustrales de 

Mas del Vent.  Gerardo Boto (Ed.). Març 2019 

 Participació a la 6a Fira de la Gamba de Palamós 

 Mar fràgil. Mostra de cinema documental marítim i pesquer (9a Mostra de Cinema 

Etnogràfic de Catalunya) 

 Lliçó inaugural curs 2019-2020 de la Càtedra d'Estudis Marítims. Octubre 

 

2. RECERCA 

 

 Proposta de diagnosi de les necessitats formatives del sector de la pesca a la Costa 

Brava i elaboració de propostes de millora. (GALP Costa Brava) 

 

3. PUBLICACIONS 

 

 Quaderns Blaus. 3 títols 

 Participació en l’edició del llibre “Les Ordinacions de la Pesquera de Roses” 

 

4. DIFUSIÓ 
 

 Actualització de material gràfic de la CEM 

 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 

 

5. 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 
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 Curs de restauració i manteniment d’embarcacions de fusta. 
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E7 PRESSUPOST DE L’ANY EN CURS 2019 
 

 

PRESSUPOST INGRESSOS 2019  

  

Aportació Universitat de Girona 4.000,00 €  

  

Aportació de la Fundació Promediterrània  20.000,00 € 

  

TOTAL INGRESSOS 24.000,00 € 

    

 

PRESSUPOST DESPESES 2019 

  

Universitat de Girona  

Dietes, desplaçaments i despeses de representació 2.500,00 

Cicles, jornades i conferències 1.500,00 

Altres despeses  

Despeses Universitat de Girona 4.000 € 

  

Fundació Promediterrània  

Personal eventual 14.350,00 

Atencions protocol·làries 150,00 

Despeses generals de funcionament de la seu de la CEM 5.500,00 

Despeses Fundació Promediterrània 20.000 € 

  

TOTAL DESPESES 24.000,00 € 
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E8 ALTRES INFORMACIONS QUE VOLGUEM APORTAR 
 

 

Nomenaments i participació en òrgans de direcció 

 

La CEM és membre del Consell Assessor de Pesca – Comissió Recerca i Sostenibilitat. Direcció 

General de Pesca i Afers Marítims. Generalitat de Catalunya 

 

La CEM és 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 és 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 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 

 

La CEM participa en la Taula de Cogestió del litoral del Baix Empordà 

 

La CEM ha  

 

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

 

19-01-2018 Patronat Fundació Promediterrània  

02-02-2018  Projecte Palamós Peix 

20-03-2018 Jornada Pesca i Ciència 

28-03-2018 Presentació llibre “Apunts per a una història de la pesca dels Països Catalans (Pesca i 

Ciència) 

03-04-2018 Pla Gestió de la Gamba 

07-04-2018 Jornada Pesca i Ciència 

10-04-2018 Reunió del Pla de Gestió Peix i Escamarlà  

08-05-2018 Reunió de la Comissió del Pla de Gestió la Gamba 

10-05-2018 Reunió del Comissió Pla Gestió del Peix i l’Escamarlà 

12-05-2018 Jornada Pesca i Ciència 

19-05-2018 Assistència al festival Palamós Terra de Mar 2018 

22-05-2018 Reunió del Pla de Gestió Peix i Escamarlà  

23-05-2018 Patronat de la Fundació Promediterrània  

02-06-2018 Reunió a la Direcció General de Pesca i Afers Marítims 

05-06-2018 Reunió del Pla de Gestió Peix i Escamarlà  

06-06-2018 Assistència a l’entrega de certificats de la Marca de Garantia Gamba de Palamós 

09-06-2018 Assistència a la Fira de la Gamba de Palamós 
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11-06-2018 Reunió del projecte Palamós Peix 

13-06-2018 Reunió de treball amb representants de Wild Wide Fund i sector pesquer 

15-06-2018 Participació en el concurs d’una plaça temporal a la Fundació Promediterrània 

16-06-2018 Jornada Pesca i Ciència 

20-06-2018 Patronat de la Fundació Promediterrània  

10-07-2018 Reunió a la Confraria de Palamós sobre el Pla multianual del Mediterrani 

12-07-2018 Roda de premsa del projecte Palamós Peix 

13-07-2018 Jornada Pesca i Ciència 

16-07-2018 Reunió de la Comissió del projecte Palamós Peix 

17-07-2018 Taula de Cogestió del Litoral del Baix Empordà 

12-09-2018 Participació en el Simposi sobre Pesca d’arrossegament. Generalitat de Catalunya 

17-09-2018 Taula de treball sobre el projecte Palamós Peix i la Comissió del Pla de Gestió de la 

Gamba  

19-09-2018 Taula de Cogestió del Litoral del Baix Empordà 

28-09-2018 Participació en les Jornades sobre Patrimoni Marítim al Consell Insular de Menorca 

04-10-2018 Reunió del Pla de Gestió Peix i Escamarlà  

20-10-2018 Simposi Pesca arrossegament Generalitat Barcelona 

29-10-2018 Reunió Patronat Fundació Promed 

05-11-2018 Participació en la taula rodona sobre el sector pesquer del Baix Empordà 

07-11-2018 Celebració de la lliçó inaugural del curs acadèmic de la CEM 2018-2019 

15-11-2018 Jornada Pesca i Ciència 

19-11-2018 Assistència al Fòrum Gastronòmic de Girona 

20-11-2018 Taula de Cogestió del Litoral del Baix Empordà 

28-11-2018 Participació en la Jornada sobre Alimentació al Campus Tecnològic UdG 

12-12-2018 Reunió en el Campus de Gastronomia UdG 

13-12-2018 Reunió en el Campus de Patrimoni UdG  

14-12-2018 Patronat de la Fundació Promediterrània 

17-12-2018 Reunió de la Comissió del Pla de Gestió de l’Escamarlà 


