
 
 
 

 

II Jornada Recerca local, patrimoni i història marítima 
Dissabte 11 de Desembre, Museu Marítim de Barcelona 

 
 
PRESENTACIÓ 
 
Amb la voluntat de donar continuïtat a la iniciativa engegada l’any passat pel Museu Marítim de 
Barcelona, l’Institut Ramon Muntaner i la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, 
promovem la celebració de la II Jornada Recerca local, patrimoni i història marítima.  
 
Es planteja la Jornada amb una doble finalitat, per un costat, servir de punt de trobada i 
intercanvi d’idees i projectes al voltant de la història i la cultura marítima. I d’altre la trobada 
ha de permetre copsar l’estat de la qüestió i traçar unes línies de futur posant en valor que és i 
pot ser la recerca local en aquest camp. 
 
El Museu Marítim de Barcelona ha impulsat des de sempre, com a una de les seves línies 
prioritàries d’actuació, el desenvolupament de programes de recerca i la difusió dels resultats 
d’aquests projectes, amb la voluntat d’esdevenir un centre de referència pel que fa a la història i 
la cultura marítima del nostre país, i  punt de trobada de tots aquells que s’interessen per la mar 
com a espai de cultura.  
 
Per aglutinar esforços el Museu va constituir l’OBSERVATORI PERMANENT D’HISTÒRIA I CULTURA 
MARÍTIMA DE LA MEDITERRÀNIA, una iniciativa a l’entorn de la qual s’articulen els programes i les 
activitats realitzades pel museu amb la finalitat de conèixer més i millor el nostre passat vinculat 
al mar i les manifestacions que ahir i avui aquesta vinculació ha generat. L’Observatori és una 
estructura creada amb la finalitat de fomentar les activitats de recerca de caire interdisciplinari 
en diversos dominis de la ciència, la tècnica o les arts, i molt especialment en la cultura i la 
història marítimes. 
 
 

PROGRAMA: 
10:00h   Registre dels participants 
 
10:15h  Presentació de les Jornades a càrrec del Sr. Roger Marcet Barbé,  

Director General del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim 
de Barcelona i M. Carme Jiménez, directora de l'Institut Ramon 
Muntaner. 

  
10:30h  Recursos per la investigació, beques i ajuts a càrrec d'Enric García 

Domingo. Observatori Permanent d’història i cultura marítima de la 
Mediterrània MMB 

 
11:00h  Pausa 
 
11:30h  Taula de presentacions de recerques de les entitats:  
 

- Fonts orals del moviment obrer a les darreres drassanes de Barcelona 
(1959 - 1986) / Fonts orals del Sindicat Lliure de la Marina Mercant. Isabel 
Graupera i Lluís Burillo (X Premi de recerca Ricart i Giralt) 
 
- De cara al mar. Estudi etnològic dels ports de Cambrils i Arenys de Mar i 
el seu paper en la identitat marítima catalana. Eliseu Carbonell, Joan Manel 
Arca, Miguel Doñate, Pablo Romera i Emilio Suárez (Recerca anàlisi IPEC).  

  



- Les botigues de Castelldefels. Desenvolupament urbanístic, demogràfic i 
econòmic (pesca, comerç i transport). Josep Rafael Illa Sendra i Oscar 
López (Grup de Recerques Històriques de Castelldefels) 
 

 - Història de la pesca esportiva a Premià de mar. Ramon Coll Monteagudo 
(Museu de l’Estampació. Premià de Mar)  

 
 - Torres de guaita i castells litorals a la Marina Alta. Jaume Buigues Vila i 

Antoni Lluís Carrió Artigues (Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta) 
 

13:30h            Debat 
 
14:00h            Dinar 
 
16:00h Taula de presentació de projectes: 
 

-La subhasta “cantada” de Montgat: documentar la comercialització 
tradicional del peix / Peixos pescats, peixos subhastats, la última subhasta 
a veu de Catalunya, comerç o tradició?. Nuria Fernàndez i Laia Aleixendro 
(Recerca documentació IPEC) 
 

 - Pesca, coneixement ecològic tradicional i patrimonialització de la natura 
de les Illes Medes / Marine Protec Units in Chile and España (MAPUCHE). 
Una aproximación interdisciplinar al manejo y la conservación marina. 
Begoña Vendrell Simón (Institut de Ciències del Mar. CSIC) 

  
 -La llengua dels mariners a l’Alguer. Giusy Pascalis, Sergio Floris, Enrico 

Loffredo i Carlo Sechi  (Obra Cultural de l’Alguer). 
 
  - Difusió del patrimoni marítim de la Marina Alta a través de la publicació de 

monografies. Jaume Buigues Vila i Antoni Lluís Carrió Artigues (Institut 
d’Estudis Comarcals de la Marina Alta). 

 
 

17:30h  Debat 
 
17:45h  La revista ARGO, el procés del reportatge a càrrec de Josep Anton  

Trepat, redactor en cap d'ARGO. 
 
 
 
 
INSCRIPCIONS:  
Gratuïta. Termini: 9 de desembre  
Inscripcions al web del Museu Marítim: www.mmb.cat 
Preu dinar: 15 € (pagament el mateix dia de la jornada)            
Per a més informació sobre la jornada contactar amb Inma González. 
A/e: gonzalezsin@diba.cat , Tl.: 93-342 99 20 
 
LLOC DE CELEBRACIÓ: Sala d’actes del Museu Marítim de Barcelona 
               Drassanes Reials. Museu Marítim de Barcelona 
               Av. de les Drassanes s/n - 08001 Barcelona 


