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1. INTRODUCCIÓ 
 
Des del GALP Costa Brava (https://www.galpcostabrava.cat/) es vol contribuir a la 
identificació, visibilització i difusió del conjunt de l’oferta d’accions de sensibilització 
entorn del món de la pesca adreçades a infants i jovent que s’estan oferint al territori 
de la Costa Brava. 
 
Actualment, hi ha diferents perfils d’agents locals (ajuntaments, confraries, 
equipaments culturals, empreses educatives i associacions) que ofereixen aquestes 
activitats sense una coordinació definida, en funció de les necessitats i/o interessos 
que cada agent local ha estat capaç d’identificar i articular. 
 
Per aquest motiu, el GALP Costa Brava ha impulsat la realització d’una anàlisi de 
l’oferta educativa existent entorn el món de la pesca en l’àmbit territorial del 
GALP Costa Brava. Aquesta anàlisi ha estat realitzada per la cooperativa Raiels SCCL.  
 
 

2. OBJECTIUS  
 

Els objectius de l’anàlisi de l’oferta educativa entorn el sector de la pesca són els 
següents: 

 
▪ Conèixer el conjunt d’accions que integren l’oferta educativa entorn del 

sector de la pesca (educació infantil, primària i secundària) que hi ha als 
municipis que integren l’àmbit territorial d’actuació del GALP Costa Brava. 
 

▪ Sistematitzar la informació recollida per cada acció educativa per tal de 
facilitar la seva difusió i visibilització i contribuir així a la sensibilització del 
públic en edat escolar. 
 

▪ Valorar el conjunt de l’oferta educativa entorn de la pesca existent 
actualment per tal d’identificar possibles desajustos, duplicitats o 
mancances en algun aspecte concret. 

  

https://www.galpcostabrava.cat/
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3. METODOLOGIA I PLA DE TREBALL  
La metodologia de la present diagnosi s’ha estructurat en 2 fases de treball que es 
mostren en el següent esquema: 

 
 
A continuació es detallen cada una d’aquestes fases de treball i les tasques 
associades: 
 
Fase 1.  Identificació de l’oferta educativa 

Aquesta fase ha tingut per objectiu identificar els agents locals que ofereixen accions 
educatives, així com el conjunt d’actuacions concretes que integren aquesta oferta. 
 
Les accions que s’han realitzat són:  
 

1- Reunió d’inici de planificació entre l’equip tècnic de Raiels i l’equip del 
GALP Costa Brava per tal de validar la metodologia i calendaritzar les tasques 
a realitzar. S’ha dut a terme la reunió a través de videotrucada.  
 

2- Identificació dels agents locals que ofereixen accions educatives en 
matèria pesquera.  Des del GALP Costa Brava s’ha facilitat un llistat dels 
principals agents locals tenint present que els perfils principals són: 
ajuntaments, confraries, equipaments culturals i empreses educatives. A 
banda, des de Raiels també s’ha realitzat una cerca per completar el llistat, 
que es troba recollit a la taula de l’apartat 4. Agents locals. 
 

3- Disseny d’un model de fitxa per recollir la informació bàsica de cada 
actuació educativa per tal de poder disposar d’un compendi de fitxes que 
integrin de forma global l’oferta d’activitats disponibles per a les escoles de 
l’àmbit de la Costa Brava.  
 

4- Realització d’entrevistes telefòniques o videotrucades amb cadascun dels 
agents per tal de poder recollir la informació corresponent a cada una de les 
actuacions educatives que ofereixi cada agent local identificat.  S’han realitzat: 

 
▪ 11 entrevistes en profunditat realitzades per videotrucada 

Fase 1. Identificació 
de l'oferta educativa

Fase 2. Valoració de 
l'oferta educativa
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▪ 11 entrevistes complementàries i converses informals mantingudes 
amb altres administracions de l'àmbit territorial  

▪ 1 contacte reiterat amb un agent, de qui no s’ha pogut obtenir resposta 
 

5- Redacció de les fitxes d’actuacions. La informació recollida durant les 
entrevistes s’ha buidat al model de fitxa dissenyat i consensuat, prèviament, 
amb el GALP Costa Brava. S’han redactat un total de 37 fitxes, recollides a 
l’Annex 1. 

 
 

Fase 2.  Valoració de l’oferta educativa 

Aquesta fase ha tingut per objectiu redactar un apartat de valoració i recomanacions 
de l’oferta educativa identificada. 
 
Les accions que s’han realitzat són:  
 

1. Identificació de principals recomanacions en relació amb desajustos entre 
oferta i demanda, duplicitats o repeticions, mancances o necessitats no 
cobertes, entre d’altres aspectes. 

2. Elaboració d’una anàlisi de valoració detallant les recomanacions 
identificades. 

3. Reunió final de valoració de resultats amb el GALP Costa Brava. 
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4. AGENTS LOCALS 
 

L’Associació GALP Costa Brava actua en 11 dels 20 municipis de la franja litoral de la 
província de Girona, limitant al nord amb la Costa Vermella de França i al sud amb la 
Costa del Maresme. 

Els municipis que formen part de la de la zona d’actuació del GALP Costa Brava són 
els principals centres turístics de la Costa Brava: Roses, L’Escala, l’Estartit, Blanes, 
Lloret de Mar, Sant Feliu de Guíxols i Palamós, a més de les viles marineres de 
Cadaqués, Llançà, Tossa de Mar i El Port de la Selva. Es mostren en el mapa 1.  

Mapa 1. Distribució de l’àmbit territorial del GALP Costa Brava 

 

Font: Desenvolupamentrural.cat 

 

El agents locals identificats en aquests municipis es divideixen en 5 categories: 
ajuntaments, confraries de pescadors, museus i equipaments culturals, empreses 
educatives i projectes i associacions. Es mostren a la taula 1, en la què s’ha marcat 
amb un vist () aquells agents que ofereixen alguna activitat o la promouen, i amb 
un “No”, aquells agents amb qui no s’ha identificat cap activitat.  

Del total dels 11 municipis, s’ofereixen activitats en 9 d’ells. Tot i així, hi ha dos 
projectes no vinculats en cap municipi en concret que realitzen activitats arreu de 
l’àmbit del GALP Costa Brava, pel que es pot dir que actualment tots els municipis 
poden accedir a alguna activitat relacionada amb la pesca.  
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Taula 1. Llistat d’agents i oferta educativa pesquera 

PERFIL AGENT LOCAL MUNICIPI 
OFERTA EDUCATIVA 
PESQUERA 

AJUNTAMENTS 

Ajuntament de Blanes Blanes No 

Ajuntament de Cadaqués Cadaqués No 

Ajuntament de l’Escala L’Escala A través del MASLE 

Ajuntament de Llançà Llançà No 

Ajuntament de Lloret de Mar Lloret de Mar A través del Museu del 
Mar 

Ajuntament de Palamós Palamós A través del Museu de la 
Pesca 

Ajuntament de Port de la 
Selva 

Port de la Selva No 

Ajuntament de Roses Roses A través d’Educ’art 

Ajuntament de Sant Feliu de 
Guíxols 

Sant Feliu de Guíxols A través de Natura 
Montfred 

Ajuntament de Torroella de 
Montgrí 

Torroella de Montgrí No 

Ajuntament de Tossa de Mar Tossa de Mar No 

CONFRARIES DE PESCADORS 

Confraria de Pescadors de 
Blanes 

Blanes A través de Grenyal 

Confraria de Pescadors de 
Cadaqués 

Cadaqués No 

Confraria de Pescadors de 
l’Escala 

L'Escala A través de MonMar 

Confraria de Pescadors de 
Llançà 

Llançà No   

Confraria de Pescadors de 
Lloret de Mar 

Lloret de Mar No 

Confraria de Pescadors de 
Palamós 

Palamós A través del Museu de 
la Pesca 

Confraria de Pescadors de 
Port de la Selva 

Port de la Selva No 

Confraria de Pescadors de 
Roses 

Roses   

Confraria de Pescadors de 
Sant Feliu de Guíxols 

Sant Feliu de Guíxols No 

Confraria de Pescadors de 
l'Estartit  

Torroella de Montgrí No 

Confraria de Pescadors de 
Tossa de Mar 

Tossa de Mar No 
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Federació de Confraries de 
pescadors de Girona 

Província de Girona   

MUSEUS I EQUIPAMENTS CULTURALS 

Aula Gastronòmica de Roses Roses No 

MARAM-Centre 
d’interpretació del Peix L’Escala 

 

Museu d’Història Sant Feliu de Guíxols 
 

Museu de la Mediterrània Torroella de Montgrí No 

Museu de la Pesca Palamós 
 

Museu de la Sal i l’Anxova L’Escala   

 
Museu del Mar 

Lloret de Mar   

EMPRESES EDUCATIVES 

Educ'Art, serveis educatius i 
culturals S.L. 

Roses 
 

Empordà Mar  Catalunya  
 

Grenyal Blanes   

Natura Montfred Sant Feliu de Guíxols 
 

Tretze Cultura S.L. L’Escalà 
 

ASSOCIACIONS, FUNDACIONS I PROJECTES DE REFERÈNCIA  

Associació de Centres 
Turístics d'Immersió de la 
Costa Brava 

Àmbit Costa Brava No 

Fundació Creativació Província de Girona 
 

Mon Mar Llançà   

Projecte Sèpia L’Estartit i l’Escala 
 

Xatrac Lloret de Mar 
 

Font: Elaboració pròpia 
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5. RECULL D’ACTIVITATS 

EDUCATIVES EN MATÈRIA 

PESQUERA 
 

En aquest apartat, es recullen un total de 37 activitats educatives en matèria 
pesquera identificades amb la realització del projecte, de les quals 33 estan 
vinculades a un municipi concret i 4 es realitzen arreu de la província de Girona o 
Catalunya. Les activitats identificades es mostren a la taula 2. Les activitats 
educatives identificades es classifiquen d’acord amb les següents temàtiques:  

• Pesca 
• Gastronomia 
• Tècniques pesqueres 
• Transformació del peix 
• Història de la pesca 

Les activitats educatives es mostren organitzades per municipis. Per a cada municipi 
de l’àmbit territorial del GALP Costa Brava on es realitza alguna activitat, s’han 
identificat els agents locals que tenen relació amb les activitats, s’han recollit les 
activitats educatives i els recursos pedagògics, en cas de tenir-ne, i s’han elaborat les 
fitxes descriptives de les activitats corresponents, recollides a l’Annex 1. Es presenten 
els diferents municipis seguint un ordre alfabètic i comarcal. 

• Alt Empordà: Es desenvolupen activitats a L’Escala, Llançà i Roses. A 
Cadaqués i El Port de la Selva no se n’ha identificat cap. 

• Baix Empordà: Es desenvolupen activitats a Palamós, Sant Feliu de Guíxols i 
Torroella de Montgrí – L’Estartit.  

• La Selva: Es desenvolupen activitats a Blanes i Lloret de Mar. A Tossa de Mar 
no se n’ha identificat cap. 
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Taula 2. Llistat de les activitats educatives en matèria pesquera 

  Empresa/Entitat Municipi Comarca Num 
fitxa 

Activitat Tipus  Temàtica 

1 
Maram. Centre 
d'Interpretació del Peix / 
Tretze Cultura 

L'Escala 
Alt 
Empordà 

E1 Coneixent el Maram Visita  Pesca 

2 
Maram. Centre 
d'Interpretació del Peix / 
Tretze Cultura 

L'Escala 
Alt 
Empordà E2 Anxoves al pot Taller Pesca 

3 
Maram. Centre 
d'Interpretació del Peix / 
Tretze Cultura 

L'Escala 
Alt 
Empordà 

E3 Embolica que va fort! Taller 
Tècniques 
pesqueres 

4 
Maram. Centre 
d'Interpretació del Peix / 
Tretze Cultura 

L'Escala Alt 
Empordà 

E4 Descobreix els peixos Taller Pesca 

5 
Museu de l'Anxova i la Sal 
(MASLE) 

L'Escala 
Alt 
Empordà 

E5 
Un pot per omplir - (diferents oficis 
relacionats amb el peix blau) 

Visita Pesca 

6 
Museu de l'Anxova i la Sal 
(MASLE) 

L'Escala 
Alt 
Empordà 

E6 
Un estri perdut (elaborarem la base de les 
cofes dels pescadors de l’Escala. 

Taller 
Tècniques 
pesqueres 

7 
Museu de l'Anxova i la Sal 
(MASLE) 

L'Escala 
Alt 
Empordà 

E7 En veu de dona  
Visita-
taller 

Pesca 

8 
Museu de l'Anxova i la Sal 
(MASLE) 

L'Escala 
Alt 
Empordà 

E8 Un disseny de la salaó, únic! 
Visita-
taller 

Transformaci
ó del peix 

9 
 Associació MonMar - 
Arriant Formació i Lleure Llançà 

Alt 
Empordà LLA1 De pescadors i llotges Sortida Pesca 

10 
Confraria de Pescadors 
de Roses 

Roses 
Alt 
Empordà 

R1 La barca del pescador Taller Pesca 

11 
Confraria de Pescadors 
de Roses 

Roses 
Alt 
Empordà 

R2 La cistella del port Taller Pesca 

12 
Confraria de Pescadors 
de Roses 

Roses 
Alt 
Empordà 

R4 El port de Roses a escena Taller Pesca 

13 
Confraria de Pescadors 
de Roses 

Roses 
Alt 
Empordà 

R5 Visites al port pesquer de Roses Visita Pesca 

14 
Confraria de Pescadors 
de Roses 

Roses 
Alt 
Empordà 

R6 Visites a la carta al port pesquer de Roses Visita Pesca 

15 
Confraria de Pescadors 
de Roses 

Roses  
Alt 
Empordà 

R3 Ancorats a la barca. Pescant amb codis QR Taller Pesca 

16 
Museu de la Pesca de 
Palamós 

Palamós 
Baix 
Empordà 

P1 Peixos de la Mediterrània 
Visita-
taller 

Pesca 
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17 Museu de la Pesca de 
Palamós 

Palamós Baix 
Empordà 

P10 Temps de pesca Visita Pesca 

18 Museu de la Pesca de 
Palamós 

Palamós Baix 
Empordà 

P2 Les Barques del Peix Visita Pesca 

19 Museu de la Pesca de 
Palamós 

Palamós Baix 
Empordà 

P3 Dieta Mediterrània Visita Gastronòmic
a 

20 Museu de la Pesca de 
Palamós 

Palamós Baix 
Empordà 

P4 Museu de la Pesca i Barques del Peix Visita Pesca 

21 Museu de la Pesca de 
Palamós 

Palamós Baix 
Empordà 

P5 Aula del gust Show-
cooking 

Gastronòmic
a 

22 Museu de la Pesca de 
Palamós 

Palamós Baix 
Empordà 

P6 Feinejant pel mar Visita Pesca 

23 Museu de la Pesca de 
Palamós 

Palamós Baix 
Empordà 

P7 L'anxova, la reina Taller Pesca 

24 Museu de la Pesca de 
Palamós 

Palamós Baix 
Empordà 

P8 Cuiners de bord Taller Gastronòmic
a 

25 Museu de la Pesca de 
Palamós 

Palamós Baix 
Empordà 

P9 Visita al port i a la subhasta del peix Sortida Pesca 

26 Museu Història Sant Feliu 
de Guíxols 

Sant Feliu de 
Guíxols 

Baix 
Empordà 

G1 Vides al Port - Un recorregut històric Sortida Història de la 
pesca 

27 Natura Montfred Sant Feliu de 
Guíxols 

Baix 
Empordà 

G2 Visita a la confraria de pescadors de Sant 
Feliu de Guíxols 

Sortida Pesca 

28 Projecte Sèpia 
Torroella de 
Montgrí –Estartit i 
l’Escala 

Alt i Baix 
Empordà 

ES1 Projecte Sèpia Xerrada Pesca  

29 Grenyal Blanes La Selva B1 Activitats i esdeveniments gastronòmics 
Taller-
xerrada 

Pesca i 
gastronomia 

30 Xatrac Lloret de Mar La Selva LL1 El mar té problemes I i II Sortida Pesca 

31 Xatrac Lloret de Mar La Selva LL2 Treballem al mar Taller Pesca 

32 Museu del Mar de Lloret Lloret de Mar La Selva LL3 Ho pesques? Taller Pesca 

33 Empordà Mar Àmbit del GALP  A1 Tipus de pesca i la seva sostenibilitat Taller Pesca 

34 Empordà Mar Àmbit del GALP  A2 Ulleres de VR i tipus de pesca Taller Pesca 

35 Empordà Mar Àmbit del GALP  A3 Peixos de la peixateria Taller Pesca 

36 Empordà Mar Àmbit del GALP  A4 Vaixells, tipus de pesca i la seva sostenibilitat Taller Pesca 

37 Projecte La Mar de Net Àmbit del GALP  A5 Projecte La Mar de Net Itinerari 
pedagògic 

Pesca 

Font: Elaboració pròpia 
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✓ Agents locals 

A l’Escala, els agents locals que intervenen en el desenvolupament de les activitats 
educatives sobre la pesca del municipi, són: 

• Confraria de Pescadors de l’Escala. No realitza activitats de manera directa, sinó 
que acull les activitats que es realitzen des del Maram, Centre d’Interpretació del 
Peix, creat per la mateixa confraria i des d’on es gestiona. 
 

• Maram. Centre d’Interpretació del Peix. Es tracta d’un centre creat per la 
confraria de pescadors per al foment de la cultura del peix i la pesca responsable. 
El centre no disposa d’una figura dinamitzadora pròpia, sinó que és la secretaria 
de la confraria qui rep la sol·licitud de les escoles interessades i l’empresa Tretze 
Cultura qui s’ocupa de la coordinació de les activitats que s’hi desenvolupen. 
 

• Tretze cultura SL. Es tracta d’una empresa que centra la seva activitat en la 
difusió de la cultura i el patrimoni. Ha dissenyat i coordina les activitats educatives 
que es desenvolupen al Maram, de manera coordinada amb la Confraria de 
Pescadors de l’Escala.  
 

• Museu de l’Anxova i la Sal de l’Escala (MASLE). Es tracta d’un equipament 
municipal gestionat des del departament de Patrimoni Històric i Cultural de 
l’Ajuntament de l’Escala. Ofereix 4 activitats entorn de la pesca, de nova creació, 
ideades per Tretze Cultura, i desenvolupades i coordinades des del mateix Museu. 
 

• Projecte Sèpia, es tracta d’una iniciativa privada d’un tècnic de pesca i un biòleg, 
que neix amb l'ànim de millorar les condicions de reproducció dels cefalòpodes i 
repoblar-ne les aigües de l'Empordà i compta amb el suport de la Direcció 
General de Pesca i Afers Marítims. Treballa amb els pescadors artesanals per 
conservar una pesca tradicional i fomentar unes pràctiques sostenibles. En el 
marc del projecte es realitzen xerrades i vídeos de divulgació a les escoles de 
l’Escala i Torroella de Montgrí. 

5.1. L’ESCALA (ALT 
EMPORDÀ) 

 



12 
 

 

✓ Activitats 

El llistat de les activitats del municipi, l’empresa o entitat que les desenvolupa i el seu 
tipus i temàtica es mostren a la taula 3. Les fitxes complertes per a cada activitat es 
mostren a l’Annex 1.  

 

Taula 3. Llistat de les activitats educatives en matèria pesquera a l’Escala 

Empresa/Entitat 
Núm. 
fitxa 

Activitat Tipus  Temàtica 

Maram. Centre d'Interpretació del 
Peix / Tretze Cultura 

E1 
Coneixent el 
Maram 

Visita  Pesca 

Maram. Centre d'Interpretació del 
Peix / Tretze Cultura 

E2 Anxoves al pot Taller Pesca 

Maram. Centre d'Interpretació del 
Peix / Tretze Cultura 

E3 
Embolica que va 
fort! 

Taller 
Tècniques 
pesqueres 

Maram. Centre d'Interpretació del 
Peix / Tretze Cultura 

E4 
Descobreix els 
peixos 

Taller Pesca 

Museu de l'Anxova i la Sal (MASLE) E5 
Un pot per 
omplir  

Visita Pesca 

Museu de l'Anxova i la Sal (MASLE) E6 Un estri perdut  Taller 
Tècniques 
pesqueres 

Museu de l'Anxova i la Sal (MASLE) E7 En veu de dona  
Visita-
taller 

Pesca 

Museu de l'Anxova i la Sal (MASLE) E8 
Un disseny de la 
salaó, únic! 

Visita-
taller 

Transformació 
del peix 

Projecte Pesca SC ES1 Projecte pesca 
Xerrad
a 

Pesca 

Font: Elaboració pròpia 
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5.2. LLANÇÀ (ALT 
EMPORDÀ) 

 
 

✓ Agents locals 

Les activitats educatives entorn de la pesca que es realitzen a Llançà, s’articulen a 
través dels següents agents locals: 

• MONMAR, és una associació privada de Llançà formada per les empreses 
d'activitats nàutiques del municipi. Aquesta articula aquelles activitats 
educatives entorn de la pesca en un dossier pedagògic que posa a disposició 
de les escoles. Actualment es troba en el procés de crear un nou dossier 
pedagògic pel curs vinent, en el qual hi figura una activitat sobre la pesca. 
 

• La Confraria de Pescadors de Llançà, col·labora amb MonMar facilitant 
l’accés a les instal·lacions. 
 

• Ajuntament de Llançà. A través de l’àrea de Comerç i Promoció econòmica 
ofereixen a les escoles una motxilla pedagògica anomenada “Descobreix el 
comerç de proximitat”, en la qual diferents empreses ofereixen tallers o visites 
en escoles. Entre aquestes, l’Escola Nàutica Mar Brava i la Nàutica 
Semprecalma han ofert activitats relacionades amb la pesca, tot i que 
actualment ja no es realitzen aquestes activitats. 

 

✓ Activitats 

El llistat de les activitats del municipi, l’empresa o entitat que les desenvolupa i el seu 
tipus i temàtica es mostren a la taula 4. Les fitxes complertes per a cada activitat es 
mostren a l’Annex 1. 

 
Taula 4. Llistat de les activitats educatives en matèria pesquera a Llançà 

Empresa/entitat Núm. Fitxa Títol activitat Tipus Temàtica 

Associació MonMar - 
Arriant  
Formació i Lleure 

LLA1 
De pescadors i 
llotges 

Sortida Pesca 
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5.3. ROSES (ALT 
EMPORDÀ) 

 
 

✓ Agents locals 

Les activitats educatives entorn la pesca a Roses es centralitzen al port pesquer de 
Roses i hi intervenen els següents agents locals: 

• Ajuntament de Roses: A través del Departament d’Ensenyament de 
l’Ajuntament de Roses, dins el Catàleg d’Activitats Educatives, ofereix cada any 
als centres educatius del municipi l’oferta d’activitats que s’hi ofereixen, entre les 
quals, fa difusió de les activitats educatives que es realitzen a la Confraria de 
Pescadors de Roses. També la confraria de pescadors de Roses va cedir a 
l’Ajuntament un local en el qual s’hi ha desenvolupat el projecte de creació d’una 
Aula Gastronòmica amb un doble objectiu: impartir tallers de cuina destinats a la 
ciutadania i promoure un nou producte turístic basat en el món de la pesca. En 
el moment actual, s’ha fet una activitat formativa amb un curs de cuina i sala per 
a joves, i a curt-mig termini es preveuen realitzar altre tipus d’activitats, encara 
per confirmar.    
 

• Educ’Art: Es tracta d’una empresa de serveis educatius i culturals i s’encarrega 
de realitzar les activitats que es realitzen a la Confraria de Pescadors de Roses, 
tant de grups escolars com turístiques/familiars 

 
• Confraria de Pescadors de Roses: A més de facilitar les instal·lacions i col·laborar 

amb Educa’art, també realitza visites al port i xerrades a grups d’estudiants, 
inclosos universitaris de la UB i a un grup d’escola de França, que fan estades a 
Roses. 
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✓ Activitats 

El llistat de les activitats del municipi, l’empresa o entitat que les desenvolupa i el seu 
tipus i temàtica es mostren a la taula 4. Les fitxes complertes per a cada activitat es 
mostren a l’Annex 1. 

 

Taula 4. Llistat de les activitats educatives en matèria pesquera a Roses 

Entitat/Empresa 
Núm- 
fitxa 

Títol activitat Tipus Temàtica 

Confraria de 
Pescadors de 
Roses i Educar’t 

R1 La barca del pescador Taller Pesca 

Confraria de 
Pescadors de 
Roses i Educar’t 

R2 La cistella del port Taller Pesca 

Confraria de 
Pescadors de 
Roses i Educar’t 

R3 
Ancorats a la barca. Pescant 
amb codis QR 

Taller Pesca 

Confraria de 
Pescadors de 
Roses i Educar’t 

R4 El port de Roses a escena Taller Pesca 

Confraria de 
Pescadors de 
Roses 

R5 Visites al port pesquer de Roses Visita Pesca 

Confraria de 
Pescadors de 
Roses i Educar’t 

R6 
Visites a la carta al port pesquer 
de Roses 

Visita Pesca 

Font: Elaboració pròpia 
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5.4. PALAMÓS 
(BAIX EMPORDÀ) 

 
 

✓ Agents locals 

L’oferta educativa entorn de la pesca de Palamós, s’articula al voltant del Museu de 
la Pesca, que ofereix un ampli programa d’activitats, així com espais i recursos i 
compta amb programes educatius impulsats per l’Ajuntament.  

 

• Ajuntament de Palamós. És l’impulsor del programa “Fem Arrels” del Museu 
de Palamós, a través de les  regidories de Patrimoni i Medi Ambient. 

 

• Museu de la Pesca de Palamós Es tracta d’un projecte de la Fundació 
Promediterrània ubicat al moll pesquer de Palamós. Consta de dos 
programes d’educació i acció cultural, Fem Arrels i Viu la Mar.  
 
- El programa “Fem Arrels” és un conjunt d’activitats pedagògiques 

adreçades exclusivament a les escoles de Palamós. Compta amb diferents 
nivells, des de l’educació infantil fins a l’educació d’adults, per tal d’apropar 
el patrimoni cultural i natural del municipi de Palamós a tota la seva 
comunitat educativa. És una iniciativa de l'Ajuntament de Palamós, a 
través de les  regidories de Patrimoni i Medi Ambient. Ofereix dues 
activitats, que són gratuïtes per als alumnes de les escoles del municipi. 
 

- El programa “Viu la Mar” és un programa  pedagògic amb l’objectiu de 
divulgar la cultura marítima i pesquera de la Mediterrània. També compta 
amb diferents nivells, des de l’educació infantil fins a l’educació d’adults. A 
través de les activitats que proposen, els alumnes d’arreu poden descobrir 
les tradicions, els coneixements, la cuina i les habilitats dels pescadors, així 
com la riquesa de tot un patrimoni natural i cultural. El programa ofereix 
deu activitats relacionades amb la pesca, dos de les quals són comunes 
amb el programa Fem arrels i 6 estan incloses dins del programa Indika de 
la Diputació de Girona. 
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 A més dels programes d’educació i acció cultural, el museu de la pesca de 
 Palamós compta amb els següents recursos pedagògics i equipaments: 

- Recursos pedagògics del Museu de la Pesca: 
▪ Maleta pedagògica de la pesca: La Maleta pedagògica de la pesca són 

un conjunt de materials didàctics pensats per acostar el món de la 
pesca i el mar a l'aula. Són totalment gratuïts i pensats per a ser 
complementats amb visites al territori o altres activitats. 

 

- Equipaments educatius del Museu de la Pesca 
▪ Exposició permanent, única a la Mediterrània, que parla del passat, el 

present i el futur de la pesca marítima 
▪ Les Barques del Peix, extensió surant de l'exposició permanent amb 

dues embarcacions de pesca: la "Gacela", d’arrossegament, i l'"Estrella 
Polar", d’encerclament. 

▪ Espai del Peix. Un centre d’interpretació del peix fresc, aula 
gastronòmica de la cuina marinera i mirador per observar la subhasta 
del peix en directe. 

▪ Documare: centre de documentació de la pesca i el mar, el més gran 
servei d'informació i documentació de la realitat marítima i pesquera 
del país. 

▪ El "Rafael", embarcació tradicional construïda el 1915 i aparellada amb 
vela llatina. 

 

✓ Activitats 

El llistat de les activitats del municipi, l’empresa o entitat que les desenvolupa i el seu 
tipus i temàtica es mostren a la taula 5. Les fitxes complertes per a cada activitat es 
mostren a l’Annex 1. 

Taula 5. Llistat de les activitats educatives en matèria pesquera a Palamós 

Entitat/Empresa 
Núm. 
fitxa 

Títol activitat Tipus Temàtica 

Museu de la Pesca de 
Palamós 

P1 Peixos de la Mediterrània Visita-
taller 

Pesca 

Museu de la Pesca de 
Palamós 

P2 Les Barques del Peix Visita Pesca 

Museu de la Pesca de 
Palamós 

P3 Dieta Mediterrània Visita Gastronò
mica 

Museu de la Pesca de 
Palamós 

P4 
Museu de la Pesca i 
Barques del Peix 

Visita Pesca 

Museu de la Pesca de 
Palamós 

P5 Aula del gust Show-
cooking 

Gastronò
mica 

Museu de la Pesca de 
Palamós 

P6 Feinejant pel mar Visita Pesca 

Museu de la Pesca de 
Palamós 

P7 L'anxova, la reina Taller Pesca 
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Museu de la Pesca de 
Palamós 

P8 Cuiners de bord Taller 
Gastronò
mica 

Museu de la Pesca de 
Palamós P9 

Visita al port i a la subhasta 
del peix Sortida Pesca 

Museu de la Pesca de 
Palamós 

P10 Temps de pesca Visita Pesca 

Font: Elaboració pròpia 
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5.5. SANT FELIU DE 
GUÍXOLS (BAIX 
EMPORDÀ) 

 
 

✓ Agents locals 

Els següents agents locals són aquells que participen en el desenvolupament 
d’activitats educatives entorn de la pesca al municipi de Sant Feliu de Guíxols: 

• Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Des del Departament de Sostenibilitat, 
medi natural i salut s’organitza una visita a la confraria de pescadors, que 
inclou una part de descoberta del medi. Aquesta activitat es finança des de 
l’ajuntament sense cost per les escoles i es contracta a l’empresa Natura 
Montfred. A més, des del Departament de Patrimoni es gestiona el Museu 
d’Història, des d’on també s’ofereix una activitat educativa entorn la pesca, 
inclosa en el programa Indika de la Diputació de Girona. 
 

• Natura Montfred. Es tracta d’una empresa que es dedica a l’estudi i la 
divulgació del medi natural i rural, mitjançant educació ambiental, estudis 
científics, dissenys gràfics i publicacions. Compta amb un equip fixe de guies 
i és l’encarregada de portar a terme activitats contractades per l’Ajuntament, 
entre elles la visita a la confraria. 
 

• Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols. Entre la seva oferta educativa hi 
figura una visita dinamitzada al port de Sant Feliu de Guíxols. El Departament 
de Patrimoni és l’encarregat de la seva gestió i coordinació, tot i que es 
subcontracta el monitoratge. 
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✓ Activitats 

El llistat de les activitats del municipi, l’empresa o entitat que les desenvolupa i el seu 
tipus i temàtica es mostren a la taula 6. Les fitxes complertes per a cada activitat es 
mostren a l’Annex 1. 

Taula 6. Llistat de les activitats educatives en matèria pesquera a Sant Feliu de Guíxols 

Empresa/Entitat 
Núm. 
fitxa 

Títol fitxa Tipus Temàtica 

Museu Història Sant Feliu 
de Guíxols 

G1 
Vides al Port - Un 
recorregut històric 

Sortida 
Història de la 
pesca 

Natura Montfred G2 
Visita a la confraria de 
pescadors de Sant Feliu 
de Guíxols 

Sortida Pesca 

 Font: Elaboració pròpia  
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5.6. TORROELLA DE 
MONTGRÍ – 
L’ESTARTIT (BAIX 
EMPORDÀ) 

 
 

✓ Agents locals 

A Torroella de Montgrí actualment es realitzen activitats educatives de la mà del 
Projecte Sèpia, un projecte que també actua al municipi de l’Escala. 

A banda, el municipi també compta amb el Museu de la Mediterrània que, tot i que 
ara mateix no ofereix cap activitat educativa sobre la pesca, en altres moments sí que 
ha ofert algun taller o visita al respecte. 

• Projecte Sèpia, neix amb l'ànim de millorar les condicions de reproducció dels 
cefalòpodes i repoblar-ne les aigües de l'Empordà. Treballa amb els pescadors 
artesanals per conservar una pesca tradicional i fomentar unes pràctiques 
sostenibles. En el marc del projecte es realitzen xerrades i vídeos de divulgació 
a les escoles de Torroella de Montgrí i l’Escala per apropar a la població el 
concepte de “retornar al mar” si volem continuar extraient del mar. 

 

✓ Activitats 

El llistat de les activitats del municipi, l’empresa o entitat que les desenvolupa i el seu 
tipus i temàtica es mostren a la taula 7. Les fitxes complertes per a cada activitat es 
mostren a l’Annex 1. 

 

Taula 7. Llistat de les activitats educatives en matèria pesquera a Torroella de Montgrí 

Empresa/Entitat Núm. fitxa Títol fitxa Tipus Temàtica 

Projecte Sèpia ES1 Projecte Sèpia Xerrada Pesca  

Font: Elaboració pròpia 

 

  



22 
 

5.7. BLANES  (LA 
SELVA) 

 
 

✓ Agents locals 

L’activitat educativa entorn de la pesca a Blanes s’articula a partir de Grenyal, una 
empresa d’activitats i esdeveniments gastronòmics a la Costa Brava Sud. Grenyal 
està ubicada dins de la Confraria Pescadors Blanes, al Port, i on realitza visites al port 
i a la llotja, així com tallers de gastronomia, adaptats a les peticions i necessitats dels 
centres escolars. 

 

✓ Activitats 

 

El llistat de les activitats del municipi, l’empresa o entitat que les desenvolupa i el seu 
tipus i temàtica es mostren a la taula 8. Les fitxes complertes per a cada activitat es 
mostren a l’Annex 1. 

 

Taula 8. Llistat de les activitats educatives en matèria pesquera a Blanes 

Empresa/Entitat 
Núm. 
fitxa 

Títol activitat Tipus activitat Tipologia 

Grenyal B1 
Activitats i esdeveniments 
gastronòmics 

Taller-curs-
xerrada 

Pesca i 
gastronomia 

Font: Elaboració pròpia 
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5.8. LLORET DE 
MAR (LA SELVA) 

 
 

✓ Agents locals 

A Lloret de Mar hi ha dues entitats que disposen d’activitats educatives sobre la 
pesca: 

• Associació mediambiental Xatrac. Es tracta d’una associació mediambiental 
que té com a principal objectiu apropar la ciència i el medi ambient a la societat. 
Ubicats a la Casa del Mar de Lloret de Mar, dins del seu programa pedagògic 
tenen 2 activitats relacionades amb la pesca, de les quals una està inclosa en els 
programes educatius de la Diputació de Girona. 
 

• Museu del Mar de Lloret. Equipament municipal gestionat a través de l’àrea de 
patrimoni de l’Ajuntament de Lloret de Mar, ofereix una activitat educativa 
dedicada a la pesca que també està inclosa en els programes educatius de la 
Diputació de Girona. 

 

✓ Activitats 

El llistat de les activitats del municipi, l’empresa o entitat que les desenvolupa i el seu 
tipus i temàtica es mostren a la taula 9. Les fitxes complertes per a cada activitat es 
mostren a l’Annex 1. 

Taula 9. Llistat de les activitats educatives en matèria pesquera a Lloret de Mar 

Entitat/Empresa Núm. fitxa Títol activitat Tipus Temàtica 

Xatrac LL1 El mar té problemes I i II Sortida Pesca 

Xatrac LL2 Treballem al mar Taller Pesca 

Museu del Mar de Lloret LL3 Ho pesques? Taller Pesca 

Font: Elaboració pròpia 
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5.9. ÀMBIT GALP 
COSTA BRAVA 

 
 

✓ Agents locals 

En la cerca d’activitats educatives entorn de la pesca, han sorgit dos casos en els què 
les activitats no es desenvolupen en un municipi en concret, sinó que abasten tota 
l’àrea d’estudi, l’àmbit territorial del GALP Costa Brava. 

• Projecte la Mar de Net. Es tracta d’una iniciativa coordinada per la Federació 
Territorial de Confraries de Pescadors de Girona en col·laboració amb la 
Fundació per a la Creativació, una entitat privada sense ànim de lucre que ha 
desenvolupat els materials i en fa el seguiment. Es tracta d’una iniciativa per 
portar a les aules el projecte Pesca Neta, un projecte de les confraries de 
Catalunya per a ajudar a netejar la mar de tots els residus que arriben a les 
xarxes dels pescadors. 
Dirigit a alumnes d’entre 3r i 6è de primària, en la primera edició, es va dirigir 
a les 3 comarques de la costa, Alt Empordà, Baix Empordà i la Selva, i va cobrir 
uns 600 alumnes, en la segona edició, l’actual, s’ha ampliat el radi d’acció a 
tota la província de Girona, amb uns 1000 alumnes i en la tercera edició que 
es desenvoluparà el curs vinent, s’ampliarà el rang escolar cap a secundària.  
L’itinerari pedagògic proposat es segueix a les aules a través d’una plataforma 
web i l’acompanyament de la Fundació Creativació, i conclou amb una sortida 
a una llotja i un acte final.  

 
• Empordà Mar. Es tracta d’una empresa que realitza activitats educatives 

d’educació ambiental. Tot i estar ubicada al Port de la Selva, realitza les 
activitats per tota Catalunya. Són els creadors de l’espectacle de clown 
Pescaplastiks, a partir del qual han desenvolupat una sèrie de tallers que giren 
entorn de la pesca així com la biodiversitat marina, i estan inclosos dins del 
programa Indika de la Diputació de Girona.  

 
A banda, també s’ha conversat amb l’Associació de Centres Turístics d'Immersió de 
la Costa Brava, que ha tirat endavant el projecte Ecoguies subaquàtics. No s’ha 
identificat com activitat educativa entorn de la pesca, donat que es centra més en 
els ecosistemes i hàbitats pesquers i la seva interrelació amb els usos del mar. Tot i 

https://www.submarinismocostabrava.com/ecoguias-subacuaticos
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així, es considera oportú recollir-lo en la diagnosi per la proximitat amb la temàtica i 
donat que en el marc del projecte s’han creat diversos materials educatius, 
audiovisuals i pedagògics, disponibles a la seva pàgina web.  
 

✓ Activitats 

El llistat de les activitats del municipi, l’empresa o entitat que les desenvolupa i el seu 
tipus i temàtica es mostren a la taula 9. Les fitxes complertes per a cada activitat es 
mostren a l’Annex 1. 

Taula 10. Llistat de les activitats educatives en matèria pesquera en l’àmbit del GALP 
Costa Brava 

Empresa/Entitat 
Núm. 
fitxa 

Activitat Tipus  Temàtica 

Empordà Mar A1 
Tipus de pesca i la seva 
sostenibilitat 

Taller Pesca 

Empordà Mar A2 Ulleres de VR i tipus de pesca Taller Pesca 

Empordà Mar A3 Peixos de la peixateria Taller Pesca 

Empordà Mar A4 
Vaixells, tipus de pesca i la seva 
sostenibilitat 

Taller Pesca 

Projecte La Mar de 
Net 

A5 Projecte La Mar de Net 
Itinerari 
pedagògic 

Pesca 

 Font: Elaboració pròpia  
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6. VALORACIÓ DE L’OFERTA 

EDUCATIVA 

6.1. ANÀLISI DE L’OFERTA 
 

En aquest apartat es realitza la valoració a nivell qualitatiu de les 37 activitats 
educatives entorn de la pesca identificades en aquest estudi. 

Els àmbits en què s’ha fet aquesta anàlisi són: 

• Distribució territorial de l’oferta educativa. 
• Nivell educatiu i nombre d’alumnes al que es dirigeix. 
• Tipus d’activitat, durada i temporalitat. 
• Materials didàctics de suport. 
• Cost i subvencions de les activitats. 
• Perfil del personal que ofereix l’activitat. 
• Demanda i procedència dels usuaris/es. 
• Valoració de les activitats. 

 

6.1.1. Distribució territorial de l’oferta educativa 

Pel que fa a la ubicació de l’oferta educativa, de les 37 activitats, 32 es realitzen en 
un municipi en concret mentre que n’hi ha 5 que no es delimiten en un municipi 
concret, sinó que es realitzen arreu del territori. Es tracta, per una banda, de 4 
activitats realitzades per l’empresa Empordà Mar, que s’ofereixen a escoles de tota 
Catalunya (si bé les escoles de la província de Girona gaudeixen de la subvenció dels 
programades educatius de la Diputació Girona), i per una altra banda, la cinquena 
activitat que no s’adscriu a un municipi concret, és un itinerari pedagògic, la Mar de 
Net, una activitat derivada del projecte Pesca Neta de la Federació de Confraries de 
Pescadors de Girona, que es dirigeix a tots els centres escolars de la província de 
Girona.  

La distribució territorial per municipis de les 37 activitats es mostra a la gràfica 1. 
Tal i com s’observa, Palamós és el municipi que compta amb més activitats, en 
concret, 10, articulades al voltant del Museu de la Pesca, seguit per l’Escala, amb 8 
activitats realitzades entre el Maram i el Museu de la Sal i l’Anxova. A continuació 
trobem els 4 tallers realitzats per Empordà Mar, que tenen un abast a nivell del 
territori català. Segueix Lloret de Mar amb 3 activitats, realitzades per Xatrac i el 
Museu del Mar, i a continuació Sant Feliu de Guíxols amb 2, on l’ajuntament ofereix 
una activitat i el Museu d’Història una altra. Per últim, trobem els municipis en què 
hi ha una única activitat. És el cas de Blanes, on Grenyal ofereix activitats, l’Estartit, 
en què el projecte Sèpia ofereix xerrades, i Llançà, on MonMar ofereix una visita a la 
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llotja. L’activitat recollida a la província de Girona és l’itinerari pedagògic proposat pel 
projecte la Mar de Net. 

 

Gràfica 1. Distribució territorial de l’oferta educativa 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

A la gràfica 1.1. veiem la distribució territorial dels agents implicats (llistat de la 
Taula 1, apartat 4. Agents locals). En aquesta s’hi observa que a l’Escala és on hi ha un 
major nombre d’agents locals, en concret 6, que són l’Ajuntament, la confraria, els 
centres del Maram i el Museu de l’Anxova i la Sal, l’empresa Tretze Cultura i el 
Projecte Sèpia.  

Hi segueixen, amb el mateix número d’agents, Palamós, amb l’ajuntament, la 
confraria i el Museu de la Pesca; Roses, amb l’ajuntament, la confraria i l’empresa 
Educ’art; Lloret de Mar, amb l’ajuntament, el Museu del Mar i Xatrac; i Sant Feliu de 
Guíxols, amb l’ajuntament, el Museu d’Història i l’empresa Natura Montfred. Blanes, 
per la seva banda, disposa de la confraria i de Grenyal.  

D’àmbit català trobem l’empresa Empordà Mar, a l’Estartit també hi actua el projecte 
Sèpia, i a Llançà hi ha l’associació Montmar. Per últim, d’àmbit provincial hi trobem 
la Fundació Creativació i el projecte la Mar de Net. 
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Gràfica 1.1. Distribució territorial dels agents implicats  

 

Font: Elaboració pròpia 

 

6.1.2. Nivell educatiu i nombre d’alumnes al que es dirigeix  

Pel que fa al nivell educatiu, la majoria de les activitats s’adrecen a diferents franges, 
que van des d’educació infantil a educació superior, i es distribueixen segons mostra 
la gràfica 2, que recull el nombre d’activitats per a cada nivell, i mostra el percentatge 
que suposa respecte el total d’activitats, 37. 

Els i les alumnes d’educació primària són els que tenen més activitats per 
escollir, donat que el 81% de les activitats, 30, s’hi dirigeixen. A continuació, 
trobem 23 activitats que també acullen alumnes de secundària, un 62%, i 15 a 
educació infantil, amb un 41%. 

Els nivells educatiu als que s’adrecen menys activitats són batxillerat i cicles 
formatius, amb 5 activitats que representen un 14% respecte el total, i educació 
superior, en la que hi trobem 3 activitats, un 8%. 

 

6

3 3 3 3
2

1 1 1 1

0
1
2
3
4
5
6
7



29 
 

Gràfica 2 Nivell educatiu al que es dirigeixen les activitats 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

En aquest punt, si bé la gràfica 2 recull l’oferta d’activitats per nivells educatius, en la 
diagnosi també s’ha recollit de manera qualitativa quins són els principals nivells que 
més demanden les activitats. A partir de les respostes s’evidencia que els i les 
alumnes d’educació infantil i primària són els principals usuaris i visitants, 
mentre que als de secundària i estudis superior costa més d’arribar-hi.  

Pel que fa al nombre d’alumnes als que es dirigeix l’activitat, en totes s’indica un 
grup classe, entre 20 i 25 alumnes, excepte en dos casos. En 1r lloc, les activitats 
realitzades per Empordà Mar es realitzen en escoles amb un mínim de 100 alumnes, 
on va agafant grups petits cada 20 minuts. En el projecte la Mar de Net, no hi ha límit 
d’alumnes, donat que són les escoles les que s’inscriuen i treballen els continguts 
dins de classe.  

 

6.1.3.  Tipus d’activitats, durada i temporalitat 

Pel que fa al tipus d’activitat, la majoria d’elles, 18, es presenten en un format taller, 
seguides de les visites, 9, les sortides, 4, i les que combinen visita i taller, 3. També 
trobem 1 itinerari pedagògic, 1 show-cooking i 1 xerrada. Es mostra la distribució a la 
gràfica 3. 

 

30

23

15

5 5
3

81% 62% 41% 14% 14% 8%
0

5

10

15

20

25

30

35

Ed. Primària Ed.
Secundària

Ed. Infantil Cicles
formatius

Batxillerat Ed. Superior



30 
 

Gràfica 3. Tipus d'activitats 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

Pel que fa a la durada, n’hi ha 23 que duren entre 1 i 2 hores i 6 més que allarguen fins a les 2 
o 3 hores, es tracta principalment de tallers i visites. 

De més durada trobem 5 activitats que duren tot un dia. Es tracta, per una banda, d’una 
sortida que realitza l’associació mediambiental Xatrac a Lloret, així com les 4 activitats que 
realitza l’empresa Empordà Mar, en què munten l’activitat al pati d’una escola durant tot el 
dia i els i les alumnes hi van passant.  

D’un matí o una tarda de durada hi trobem la sortida que l’empresa Natura Montfred realitza 
per l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols al mateix municipi, en què visiten diferents indrets 
a més de la confraria i la llotja, com ara la platja i altres ecosistemes terrestres. 

Per últim l’activitat de més durada és el projecte la Mar de Net, l’itinerari pedagògic creat per 
la Fundació Creativació per a la Federació de Confraries de pescadors de Girona, que dura 
entre 12 i 18 hores repartides en diversos mesos, segons decisió del/de la docent. 

Gràfica 4 Durada de les activitats 

 

Font: Elaboració pròpia 
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Pel que fa a la temporalitat, la majoria de les activitats, 34, que suposen un 92% del 
total, s’ofereixen tot el curs escolar, si bé n’hi ha dues, les visites a la Confraria de 
Roses, que s’acostumen a realitzar als voltants de la primavera. 

De les 3 restants, trobem la sortida a la Confraria de Sant Feliu de Guíxols que 
directament es proposa a la primavera, les xerrades del projecte Sèpia, que es 
realitzen al juny, i el projecte la Mar de Net, que transcorre al ritme que decideixi el/la 
docent entre el gener i el juny. 

Gràfica 5 Temporalitat de les activitats 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

6.1.4. Materials didàctics de suport 

Pel que fa als materials didàctics de suport, la majoria d’activitats ( 91% respecte el 
total) sí que en tenen. Aquests poden ser fitxes didàctiques, vídeos, jocs, o 
plataformes web. Els 3 casos que no tenen aquest tipus de material són, o bé sortides 
vivencials en les que es detalla expressament que no es vol utilitzar res, o bé perquè 
són tallers en què l’alumnat ja utilitza altres materials, com en el cas de l’activitat de 
salaó d’anxoves. Es mostra aquest resultat a la gràfica 6. 

Gràfica 6. Materials didàctics de suport 

 

Font: Elaboració pròpia 
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6.1.5. Cost i subvencions de les activitats  

Pel que fa al cost de les activitats, si ens fixem amb el seu preu sense cap tipus de 
subvenció, veiem que tenen un cost que oscil·la entre 3,50€ i 11€ per alumne/a, i de 
mitjana, tenen un cost de 4,80€. 

Tot i així, i tenint en compte que 25 activitats estan subvencionades, sobretot per 
alumnes de la província de Girona a través del seus programes pedagògics, aquest 
cost baixa, i oscil·la entre 0,96€ i el 11€ per alumne/a, amb una mitjana de 3,50€. 

A banda, també val a destacar que de les 37 activitats, n’hi ha 3 que són totalment 
gratuïtes pels alumnes. Es tracta, per una banda, de l’activitat que ofereix 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols a través de l’empresa Natura Montfred, en què 
és el mateix consistori qui finança l’activitat que té un cost de 20€ per hora de 
monitor/a, així com dels projectes La Mar de Net, desenvolupat per la Fundació 
Creativació amb fons europeus i les xerrades del Projecte Sèpia, que tenen un cost 
de 300€ que assumeix el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. 

Un altre aspecte a tenir en compte en l’oferta educativa és l’existència de 
subvencions que financin part o la totalitat de l’import de l’activitat. Tal i com mostra 
la gràfica 7, un 68% de les activitats identificades reben algun tipus de subvenció. En 
alguns casos, les escoles del municipi on es desenvolupa l’activitat la realitzen de 
manera gratuïta i és l’ajuntament qui n’assumeix el cost. És el cas de dues de les 
activitat del Museu de la Pesca de Palamós, que estan incloses dins del programa 
Fem arrels, així com la visita a la Confraria de Pescadors de Sant Feliu de Guíxols. En 
altres casos, és la Diputació de Girona qui en subvenciona una part, a través dels seus 
programes pedagògics i divulgatius, que tenen com a finalitat materialitzar 
l'aproximació dels escolars al patrimoni cultural i natural de les terres de Girona i es 
detallen més endavant.  

També hi ha el cas de determinats projectes, que dins del seu pressupost ja inclouen 
la realització de les activitats educatives, pel que no comporten un cost per les 
escoles, com el projecte Sèpia o la Mar de Net.  

De les que no reben cap subvenció, n’hi ha 4 que són de recent creació i estan 
pendents de sol·licitar entrar al programa Indika de la Diputació de Girona 
pròximament. 
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Gràfica 7. Existència de subvencions 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

Programes pedagògics i divulgatius de la Diputació de Girona 
 
Els programes pedagògics on s’han acollit les activitats identificades en aquesta diagnosi 
són els següents:  
 

✓ Indika,, el programa de patrimoni cultural i educació. Oferta destinada als espais 
considerats com a patrimoni cultural de les terres de Girona i de més enllà d'aquest 
territori. Amb aquest programa es vol materialitzar l'aproximació dels escolars als 
centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni i contribuir a la seva 
formació en l'àmbit concret del patrimoni cultural. Les activitats pedagògiques 
incorporen valors per aconseguir la sensibilització i la responsabilitat envers aquest 
tipus de patrimoni. 

✓ Tallers ambientals. Programa d'educació ambiental promogut per la Diputació de 
Girona que ofereix activitats d'educació per a la sostenibilitat de mitja jornada o una 
jornada sencera. L'oferta d'activitats comprèn tallers que es realitzen en els centres 
escolars o el seu entorn i, per tant, no requereixen desplaçaments dels alumnes en 
autocar. El programa tracta dels principals temes que tenen transcendència en la 
qualitat del medi ambient i promouen l'extensió del desenvolupament sostenible.  

✓ Del mar als cims. Ofereix activitats d'educació en la natura i coneixement dels 
espais naturals de les comarques gironines de mitja jornada o una jornada 
completa. L'oferta d'activitats comprèn sortides al medi natural i visites a museus o 
centres d'interpretació dels espais naturals i inclou els principals àmbits 
biogeogràfics de la demarcació de Girona.  

 

 

6.1.6. Perfil del personal que ofereix l’activitat 

Pel que fa al perfil del personal que ofereix l’activitat, així com la formació que se li 
demana des de les entitats i empreses, aquesta es perfila molt diferent entre unes i 
altres, tal i com mostra la gràfica 8. 
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Per una banda, hi ha 9 entitats que han manifestat que no es demana cap formació 
o qualificació, almenys cap en concret. Aquest fet no significa que no es valori 
positivament la formació, sinó que posen per davant les aptituds personal i la 
capacitat de comunicació, així com l’experiència, sol·licitada en 7 dels casos, o bé 
posen la formació a càrrec de l’entitat, tal i com manifesten 8 casos.  

Seria l’exemple de les entitats presents a Roses, que afirmen que no es demana que 
tinguin cap formació concreta, sinó que és important que el monitoratge tingui 
nocions de guiatge i història. 

Per la seva banda, en el cas del Maram, l’empresa que realitza el monitoratge 
expressa que, donat que treballen una temàtica tan científica, com històrica i 
patrimonial, se’ls hi fa difícil demanar una formació específica, pel que prefereixen 
que tinguin aptituds per comunicar amb l’alumnat i fer la formació corre a càrrec de 
l’empresa. 

Tot i així, sí que hi ha entitats o empreses que demanen qualificacions. És el cas de 7 
d’elles, que demanen formació universitària, o d’una altres 2 casos en què es sol·licita 
el carnet de monitor/a o director/a de lleure.  

Entre elles hi trobem Xatrac a Lloret de Mar, que sol·licita un grau en biologia, 
ciències ambientals o similars i que valora positivament el carnet de monitor/a de 
lleure. 

En el cas de Natura Montfred, que ofereix el guiatge a Sant Feliu de Guíxols, es dona 
especial valor a la formació en guiatge, i el personal disposa del títol de Guies 
Interpretatius de Natura, un títol oficial a nivell europeu, a més de tenir formació 
universitària, que acostuma a ser en biologia, ciències ambientals o enginyeria del 
medi rural. A Grenyal, Blanes, per al seva banda, afirma que els seus guies tenen el 
carnet de guia oficial de Catalunya.  

En el cas del Museu de la Pesca, el monitoratge de les activitats del programa Fem 
la Mar està externalitzat a l’empresa Tretze Cultura, el mateix que al Maram, i per 
tant, amb el mateix perfil. Al personal propi de museu, que es dedica a tasques 
d’atenció al públic, se li demana que tingui certa formació relacionada amb la 
temàtica, per tal de què disposi de vocabulari i eines que també  li permeti fer visites 
guiades davant d’una necessitat puntual, sobretot pel públic adult.  

A l’empresa Empordà Mar, que ofereix activitats arreu de Catalunya, tenen una 
diversitat molt gran de formacions entre el seu personal, que van des de 
pescadors/es, a educadors/es ambientals, biòlegs/es i actors i actrius. 
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Gràfica 8. Perfil del personal 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

A banda, en totes les entrevistes i formularis rebuts, les aptituds personals, com 
l’empatia, la capacitat de comunicació i el bon tracte amb l’alumnat, s’han considerat 
indispensables per al correcte exercici del monitoratge, així com la passió per la 
natura.  

No s’ha detectat cap entitat en la què es demani un Cicle Formatiu de Grau Superior 
en Activitats Físiques i Educatives, o un Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Conducció 
d'Activitats Físiques i Esportives en el medi natural. 

En general, i en termes qualitatius, pel que fa al monitoratge s’identifiquen dos 
perfils professionals essencials. Per una banda, un perfil professional amb formació 
especialitzada, en l’àmbit de la biologia i el medi ambient, que dota al personal de 
vocabulari, de coneixements i d’expertesa en l’àmbit de la pesca i el mar. Per l’altra, 
un perfil de monitoratge, amb una vessant més social que es relaciona amb el món 
de l’educació i la docència. Tenir professionals que puguin unir aquestes dues 
formacions i aptituds s’evidencia difícil de trobar tot i que es considera desitjable.  

A tot això, i tal i com s’ha detectat arrel de les entrevistes, se li suma la petició 
d’aptituds personals: empatia, bona comunicació i capacitat de gestió de grups.  

Pel que fa a les condicions laborals, es tracta d’un sector limitat temporalment pels 
períodes escolars, pel que sovint necessiten complementar la feina en períodes en 
què no hi ha demanda d’ocupació.  

En aquest sentit, com més requisits compleixin els i les professionals, més estabilitat 
es pot arribar a assolir, ja que poden cobrir una demanda més variada de serveis, des 
de més pedagògics durant el curs, a serveis turístics els mesos d’estiu. Per aquest 
motiu, una manera de generar més estabilitat i ocupació en una empresa que ofereix 
serveis educatius i en el lleure és la diversificació dels seus serveis. 
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6.1.7. Demanda i procedència dels usuaris/es 

Pel que fa a la demanda, hi ha 20 activitats (un 54% del total), que gaudeixen d’una 
demanda alta i tenen una bona afluència de públic. Per contra, són 10 les activitats 
(un 27%) que tenen una demanda baixa. Entre aquestes s’hi troben les activitats del 
Maram, un equipament que no disposa d’una figura de dinamització pròpia, sinó 
que penja de la secretaria de la confraria de pescadors de l’Escala, fet que dificulta la 
seva promoció entre les escoles. Són 2 les activitats per a les que es defineix una 
demanda mitjana. 

A banda, hi ha 5 activitat (un 14%), que figuren sense demanda ja que són activitats 
de nova creació que encara no han tingut l’oportunitat de ser demandades. Es 
mostren aquests resultats en la gràfica 9. 

Gràfica 9. Demanda de les activitats per part dels centres escolars 

 

Font: Elaboració pròpia 
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Pel que fa a la procedència dels i les alumnes, la gràfica 10 mostra les respostes dels 
13 agents que han respost el formulari i que tiren endavant les 37 activitats 
identificades. Tal i com s’observa, en 7 ocasions s’ha respost que els usuaris/es 
provenen del mateix municipi, seguit de la comarca, assenyalada per 6 agents i de 
tota Catalunya, per 6 més. 

Són 4 els agents que han respost que també reben visitants d’arreu de la província, 
3 de comarques veïnes i en 1 cas, s’indica de manera especial l’afluència d’escoles de 
l’àrea metropolitana de Barcelona. 

A banda, hi ha dos municipis, Blanes i Roses, que tenen agents que manifesten tenir 
visitants provinents de França. 

Gràfica 10 Procedència dels usuaris/es 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

6.1.8. Valoració de les activitats 

Sobre la valoració de les activitats per part de les entitats que les ofereixen aquesta 
és, majoritàriament, molt satisfactòria, és a dir, en general consideren que agrada 
molt l’activitat.  

Hi ha un cas en què s’expressa que seria millorable. Es tracta de la visita al port de 
Llançà que recull l’associació MonMar i que realitza l’empresa de formació i lleure 
Arriant, per la qual expressen que “cal continuar treballant la col·laboració amb la 
confraria de pescadors per poder veure les barques de més a prop i poder entrar a la 
llotja”.  
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Gràfica 11. Valoració de les activitats 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

6.1.9. Canals de comunicació 

El canal de comunicació més emprat, per publicitar 19 activitats, i representant un 
30% del total de canals utilitzats, és la pàgina web, tal i com mostra la gràfica 12. Un  
cas concret en què s’empra aquest canal és la Confraria de Pescadors de Roses, que 
disposa d’un apartat per a les activitats escolars, tot i que es troba desactualitzat i 
només s’hi recullen dues activitats de les quatre en total que s’ofereixen. A banda, 
també hi ha la web amb els programes pedagògics i educatius de la Diputació de 
Girona, que recull totes les activitats que gaudeixen de la subvenció, en mostra una 
fitxa i la opció de sol·licitar l’activitat. 

El següent canal més utilitzat és el mailing o enviament de correu electrònic, emprat 
en 10 activitats, sent un 16% dels canals. Aquest sistema, sovint va de la mà amb 
l’enviament de newsletters o butlletins, utilitzat en 7 activitats. Seria el cas de 
l’Ajuntament de Roses, que envia a les escoles del municipi el catàleg d’Activitats 
Educatives del Departament d’Ensenyament adjunt, o de l’empresa Educ’Art, que 
envia un mailing al correu general dels centres educatius de la província de Girona, 
així com al professorat, amb el fulletó d’activitats adjunt.  

En el cas de les activitats que es fan a l’Escala a càrrec de Tretze Cultura, també es fa 
un enviament de correu electrònic a final d’estiu a totes les escoles, tot i així, la resta 
de l’any no hi ha cap figura que realitzi aquesta tasca de comunicació, sinó que la 
secretaria de la confraria de pescadors gestiona la reserva de grups i les xarxes socials 
les reserven a les activitats turístiques.  

Tot i així, les xarxes socials també es presenten com un canal amb força a l’hora de 
comunicar les activitats educatives, donat que representa un 14% de les respostes, i 
s’utilitza en 9 activitats. 

En el cas del Museu de la Sal i l’Anxova de l’Escala, donat que estan en un moment 
d’implementar noves activitats, la seva estratègia comunicativa passa per visitar 
presencialment les escoles a partir de maig.  
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Gràfica 12. Canals de comunicació 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

Pel que fa a la comunicació de les activitats i a la capacitat de promocionar-les i 
aconseguir arribar a una nova escola, s’evidencia que els centre educatius, en 
aquest sentit són un client fidel. És a dir, en el moment en què es prova una activitat 
i funciona, el centre repeteix donat que així es facilita la gestió. 

L’inconvenient que es recull és que costa arribar a les escoles i fer-hi entrar una 
activitat nova. Per tal d’arribar al professorat de manera eficient, avui en dia el 
principal canal segueix sent el tradicional, el personal, mitjançant un contacte 
directe. Tot i així no és el canal més emprat, donat que les empreses i les entitats 
tenen recursos limitats i aposten més per una estratègia online.  

És per aquest motiu que la marca i la credibilitat de l’entitat o empresa es perfila com 
un aspecte important a tenir en compte. En aquest punt cal destacar que per la 
mateixa naturalesa de l’entitat que ofereix l’activitat, aquesta credibilitat o percepció 
canvia, és a dir, una entitat sense ànim de lucre o associació, ja gaudeix de més 
credibilitat que una empresa privada. Per això, alguna entitat ha fet saber que seria 
interessant que el GALP Costa Brava pogués servir com a prescriptor d’activitats 
validades a través dels seus canals, com la pàgina web.  
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6.2. NECESSITATS, PROJECTES DE FUTUR I SINERGIES 
 

En aquest apartat s’analitzen les necessitats que tenen les entitats i empreses 
entrevistades per a millorar i/o consolidar tant les seves activitats educatives, així 
com les activitats a nivell de sector, i els seus projectes de futur. També es mostra el 
nivell de relació que tenen entre elles i el seu treball en xarxa, així com l’interès en 
demanar ajuts del GALP Costa Brava en un futur.  

 

6.2.1. Necessitats per millorar i/o consolidar les activitats 

Sobre les necessitats de l’entitat per millorar i/o consolidar les activitats, la més 
compartida per les entitats és el suport en la difusió per arribar als centres 
educatius, amb 18 respostes, un 44% del total, seguida del suport en la sensibilització 
cap a les escoles, amb 10 respostes, un 24%. A banda, també hi figura el suport en el 
disseny de materials educatius de reforç, amb un 12% i 5 respostes, i el suport en el 
monitoratge o contractació de personal, amb un 10% i 4 respostes. Per últim, també 
hi ha qui opina que falten espais o infraestructures on poder desenvolupar l’activitat, 
o bé que necessita millorar l’equipament. En un cas, es manifesta no tenir cap 
necessitat de millora, i en cap cas es considera necessari rebre suport en la formació 
del personal. 

 

Gràfica 13. Necessitats per millorar i/o consolidar les activitats 

 

Font: Elaboració pròpia 
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d’atraure són secundària i batxillerat, així com centres de cicles formatius relacionats 
amb el sector de la pesca a Catalunya.  

Pel que fa a la difusió de les activitats, s’opina que caldria poder accedir a contactes 
concrets dels centres educatius, enlloc del correus genèrics, per tal d’arribar a les 
persones correctes, és a dir, aquelles amb poder de decisió.  

Es proposa fer alguna acció adreçada a professorat de secundària, batxillerat i cicles 
per tal de donar a conèixer les activitats de primera mà. En un cas es recorda que 
anteriorment es van realitzar unes trobades entre professorat i els Serveis Educatius 
de l’Alt Empordà, per tal donar a conèixer els recursos patrimonials de la Ciutadella 
de Roses, fet que va generar interès, i es podria replicar pel cas de les activitats 
educatives entorn de la pesca. Sobre aquest punt, també es considera interessant 
rebre assessorament sobre què és el que necessiten les escoles i quins són els 
continguts que poden resultar més atractius. 

En el cas del Maram, també es reivindica la necessitat d’una figura dinamitzadora 
pròpia que vetlli per la difusió de les activitats i que permeti que l’equipament 
romangui obert més enllà de les activitats contractades.  

Pel que fa als continguts de les activitats, en aquelles entitats que no estan 
vinculades a un port o confraria directament, es considera necessari també rebre 
suport per accedir a pescadors i pescadores que ajudin a complementar aquests 
continguts i enriquir-los, així com per afegir-hi perspectiva de gènere, un punt que 
cada cop més s’introdueix en els materials de secundària i pel que és molt complicat 
trobar informació. 

 

6.2.2. Necessitats per millorar l’oferta educativa pesquera en general 

Sobre les necessitats per millorar l’oferta educativa pesquera en general, gràfica 
14, les entitats que han respost l’enquesta posen en primer lloc la mateixa necessitat 
que per a les activitats educatives en concret: la difusió de les mateixes, amb un 
44% de les respostes. La següent necessitat, en ordre, és la referent a les subvencions 
de les activitats, que ocupa el 19% de les respostes, per tal de facilitar que les escoles 
hi apostin. El fet de que les subvencions de la Diputació de Girona estiguin adreçades 
a les comarques de la província, també dificulta que alumnes d’arreu de Catalunya 
optin a les activitats educatives, de forma subvencionada, sobretot de les comarques 
de Lleida per ser les més allunyades. 

Cal tenir en compte que la pesca no entra de manera específica en el currículum de 
les escoles, sinó que entra per altres temàtiques, per exemple, a primària, a través del 
treball sobre el sector primari. Aquest fet provoca que les escoles no considerin una 
activitat sobre la pesca com a primera opció per acompanyar els seus continguts 
curriculars. 

De nou, en aquest apartat també es recull la necessitat de millorar instal·lacions i 
equipaments, amb el 15% de les respostes. En aquest sentit, hi ha una entitat que 
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expressa que a banda de millorar instal·lacions, seria interessant facilitar l’accés de 
l’alumnat a vaixells així com als ports. A banda de Roses, que expressa la facilitat i 
bon vincle que tenen amb la llotja i el port, són diversos els municipis en què les 
entitats han mostrat preocupació per dificultats que tenen per accedir-hi, i es 
reclama un paper més actiu per part de les administracions i més acord amb les 
confraries. 

Per últim, també es recullen les necessitats de disposar de monitoratge amb més 
experiència i més coordinació entre entitats. En aquest apartat, ningú ha mostrat 
interès en què, a nivell de sector, el monitoratge disposi de major qualificació. 

 

Gràfica 14. Necessitats per millorar l’oferta educativa pesquera en general 

 
Font: Elaboració pròpia 
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nova creació, com les del Museu de l’Anxova i la Sal de l’Escala, que engeguen la seva 
proposta educativa el curs vinent. 

Altres actuacions que desperten interès són la preparació de noves activitats, amb 
un 13% de les respostes, la creació de xarxa i sinèrgies amb altres entitats, amb un 
13%, entre les quals hi ha qui encoratja a que sigui el GALP Costa Brava qui ho articuli, 
i el disseny de nous materials didàctics, amb un 11%.  

Sobre el disseny de nous materials, hi ha la reflexió sobre la capacitat de les escoles 
per sortir del centre, ja que comencen a presentar limitacions sobretot econòmica 
pels preus dels autobusos. Per això, en algun cas es vol començar a dissenyar una 
maleta pedagògica que es pugui portar als centres educatius, enlloc de que sigui 
l’alumnat qui visiti l’equipament. Es tractaria de recursos duals. D’aquesta manera, 
també es podria arribar a nous públics també.  

En aquests nous materials, també es detecta un interès creixent en incorporar 
perspectiva de gènere i d’empoderament femení en el sector.  

Altres projectes de futur que també s’han recollit són la millora de la formació dels 
monitors/es, del material de comunicació i la digitalització de les activitats. També 
es fa instància en els espais, ja sigui en trobar-ne de nous com de millorar els 
equipaments. 

 

Gràfica 15. Projectes de futur de les entitats o empreses 

 
Font: Elaboració pròpia 
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6.2.4. Xarxa amb altres entitats i empreses 

Sobre si els agents entrevistats coneixen altres entitats o empreses que ofereixen 
activitats educatives pesqueres en el territori GALP Costa Brava, tal i com 
s’observa en la gràfica 16, un 57% manifesta que sí, mentre que el restant 43%, respon 
negativament.  

Per una banda, existeixen relacions per proximitat geogràfica, ja sigui a nivell local o 
entre municipis o ports propers. S’estableixen relacions de coneixença, tot i que no 
sempre aquesta relació sigui col·laborativa. En alguns casos, com l’Estartit sí que es 
dona aquesta col·laboració i es comparteixen client per tal de no deixar mai ningú 
sense servei.  

Hi ha un segon nivell de relacions sectorial, per exemple entre museus o entre 
centres de busseig. En aquests casos, existeix una comunicació sectorial que es 
facilita en cas que les associacions tinguin secretaria.  

Aquests nivells s’exemplifiquen a través de les respostes, donat que trobem relació 
entre els diferents equipaments municipals o entitats que operen en els ports de 
Roses, Palamós, l’Escala i Blanes. Entre aquests municipis, es té present el Museu de 
la Pesca de Palamós i el Maram de l’Escala, i es té constància d’Educ’Art a Roses i de 
Grenyal a Blanes.  

A banda, a nivell de sector es dona el cas que hi ha empreses que treballen per 
diferents entitats. És el cas de Tretze Cultura, que treballa pel Maram de l’Escala, així 
com pel Museu de Palamós. Aquest fet facilita que no es solapin activitats i es vetlli 
per un correcte repartiments dels continguts.  

Per altra banda, també es detecta relació entre associacions i empreses no 
vinculades a cap equipament municipal, sinó que actuen i operen de manera 
privada. Es el cas de l’associació Xatrac, que coneix Empordà Mar i el seu espectacle 
Pescaplastiks. 

 

Gràfica 16. Es coneixen altres entitats o empreses que ofereixen activitats? 

 

Font: Elaboració pròpia 
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Ara bé, tot i tenir constància de l’existència d’altres entitats o empreses, aquesta 
no es tradueix en un veritable treball en xarxa, tal i com mostra la gràfica 17, en 
què només són 3 les entitats que manifesten realitzar algun treball en xarxa amb 
altres entitats. 

Es tracta dels principals museus, en concret el Museu de la Sal i l’Anxova i de l’Escala, 
el Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols, i el Museu de la Pesca de Palamós, que 
realitzen exposicions conjuntes, difusió d’activitats i recerca, o bé es troben enxarxats 
a través de la Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana, així com de les Terres 
de l’Ebre i Mallorca, amb qui col·laboren i fan activitats conjuntes.  

 

Gràfica 17. Treball en xarxa amb entitats similars 

 

Font: Elaboració pròpia 
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Gràfica 18. Interès en demanar ajuts al GALP Costa Brava 

 

Font: Elaboració pròpia 
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6.3. DAFO 
 

En aquest apartat, es realitza un anàlisi que posa de relleu aquelles fortaleses i 
debilitats del sector, des d’una mirada interna, així com les oportunitats i amenaces 
que existeixin des d’un punt de vista extern.  

 

Taula 11 Anàlisi DAFO 

Intern Extern 
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públic de batxillerat  
• Capacitat aglutinadora del sector per 

part del GALP Costa Brava 

Debilitats 
 

• Precarietat de la situació laboral 
del monitoratge 

• Manca de xarxa i treball 
col·laboratiu entre entitats 

• Manca d’entesa entre algunes 
entitats i confraries 

Amenaces 
 

• Manca de subvencions fora de la 
província de Girona 

• Dificultat per arribar a noves escoles 
• Percepció de competitivitat entre 

empreses 
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6.4. VALORACIONS FINALS 
 

A partir de la diagnosi i anàlisi de l’oferta educativa entorn de la pesca en l’àmbit del 
GALP Costa Brava, s’ha pogut identificar una àmplia oferta d’activitats amb un total 
de 37 activitats diferents. Els municipis que més activitats tenen són Palamós, 
l’Escala i Roses, coincidint amb aquells municipis que disposen de més agents i 
equipaments municipals dedicats a la pesca. 

La tipologia d’activitats més ofertada són els tallers, seguits de les visites, i la majoria 
d’elles disposen de material educatiu.  

Pel que fa al material educatiu, es recomana donar suport a les entitats a elaborar 
materials que permetin anar a fer activitats a les escoles, en cas que aquestes tinguin 
dificultats per desplaçar-se. 

L’alumnat a qui s’adrecen les activitats va des d’educació infantil a estudis 
universitaris, tot i que la majoria d’elles estan destinades al infantil, primària i 
secundària, mentre que hi ha poca oferta als nivells de batxillerat, cicles formatius i 
estudis superiors. 

Pel que fa a les activitats, es recomana valorar la possibilitat de potenciar la seva 
adaptació a nivells superior per tal d’augmentar el públic en aquests nivells. 

Tot i que existeix una amplia oferta d’activitat per nivells d’infantil, primària i 
secundària, és l’alumnat de primària el principal usuari de les activitats, deixant un 
ampli marge per augmentar la demanda d’aquestes activitats a alumnes de 
secundària i superior.  

Pel que fa als usuaris, es recomana reforçar la promoció de les activitats dirigides a 
alumnes de secundària, per tal d’augmentar-ne l’afluència. 

Pel que fa al cost de les activitats, és de 4,80€ per alumne/a de mitjana pel total de 
les activitats i de 3,50€ per alumne/a si tenim en compte les subvencions, pot arribar 
a reduir el cost des d’un 70% a un 100%. Les subvencions en aquest tipus d’activitats 
tenen un paper rellevant, donat que són 25 les activitats que en gaudeixen, un 68% 
del total. Entre aquestes n’hi ha dues que estan sufragades totalment per 
l’ajuntament del municipi que les ofereix, fet que evidencia el paper actiu que 
poden assumir els consistoris en aquest aspecte.  

En aquest sentit, es recomana incentivar en altres municipis la possibilitat de que 
l’Ajuntament promocioni alguna activitat entorn de la pesca de manera coordinada 
amb la Confraria del municipi. El GALP Costa Brava podria actuar d’ens facilitador 
proporcionant un llistat d’empreses educatives amb experiència en el sector. 

Així i tot, el paper més destacable el té la Diputació de Girona, que mitjançant els 
seus programes pedagògics i divulgatius, dona cobertura i suport a 21 de les 37 
activitats identificades. Així doncs, el paper d’aquesta institució resulta clau en 
sufragar part del cost de l’oferta educativa estudiada i d’aquesta manera, facilitar que 
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aquestes activitats siguin més accessibles a l’alumnat per l’estalvi que representa en 
el cost de l’activitat.  

Si bé es valora molt positivament l’existència de les subvencions dins de la província 
de Girona, les activitats educatives entorn a la pesca no estan subvencionades 
en la resta de províncies, i això dificulta la seva accessibilitat a l’hora de ser 
demandades per centres d’altres punts del territori català. A més, a aquesta dificultat 
cal afegir-hi que la pesca no és una temàtica destacada dins del currículum escolar, 
sinó que forma part del temari del sector primari.  

A l’hora d’arribar a la resta de províncies, on no existeixen subvencions, es recomana 
reforçar la difusió de les activitats mitjançant una campanya de difusió arreu de 
Catalunya. 

Pel que fa al personal que ofereix les activitats, es tracta de professionals que, o bé 
es vinculen amb estudis superiors de l’àmbit de la biologia o les ciències ambientals, 
o bé amb formació en educació en el lleure. Es considera important tenir 
experiència prèvia i es valora especialment bé les aptituds personals, l’empatia i la 
capacitat de comunicació amb el jovent. Tot i així, es tracta d’un sector professional 
que no gaudeix de facilitats laborals pel que fa a la seva estabilitat. 

En general, el sector de l’educació entorn de la pesca gaudeix de bona salut, donat 
que més de la meitat de les activitats disposen d’una demanda alta, i la majoria 
tenen una valoració molt satisfactòria. En els casos en què no es valora tan bé, es 
demana una millor entesa amb les confraries i els equipaments que es podrien 
visitar.  

Pel que fa a la comunicació entre entitats i confraries, es recomana que a l’entorn del 
GALP Costa Brava es pugui crear l’espai on poder vehicular necessitats i així pugui 
actuar com interlocutor entre agents. 

Els canals de comunicació de les activitats són la web, l’enviament de correus, el 
boca-orella i les xarxes socials. De tota manera, les entitats entrevistades 
coincideixen que és aquest punt en el que tindrien més necessitats. Reivindiquen 
trobar nous canals i més ben dirigits per arribar a les escoles, donat que són un públic 
objectiu en el què és difícil d’entrar, tot i que desprès siguin fidels a les activitats que 
ja han contractat una vegada i han funcionat bé.  

En aquest sentit, també es refereix al GALP Costa Brava com un agent amb 
capacitat prescriptora i que pot col·laborar a posicionar les activitats i fer-ne de 
referent, per tal d’augmentar la confiança de les escoles a l’hora d’apostar-hi. En 
aquest punt, a més d’utilitzar els canals de comunicació del mateix GALP Costa 
Brava, també resultaria interessant una acció per crear xarxa o trobades entre 
escoles i entitats o empreses. 

Pel que fa a la comunicació i promoció de les activitats, una de les accions més 
demandades i valorades de la diagnosi, es considera clau que el GALP Costa Brava 
actuï com altaveu d’aquestes, per exemple, publicant a la seva web de sensibilització 
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Xarxa Brava de manera actualitzada l’oferta identificada, o mitjançant xarxes, o 
mitjançant contacte directe amb les escoles. 

A banda, per tal de consolidar les activitats i incentivar-ne la demanda, també 
resulten necessàries les figures dinamitzadores dels equipaments i infraestructures 
on s’esdevenen, com el cas del Maram, que tot i oferir una amplia oferta d’activitats, 
considera que la seva dinamització és insuficient per manca de personal.  

En aquest àmbit, es recomana que el GALP Costa Brava pugui vetllar per a que 
s’aconsegueixi una figura dinamitzadora al Maram, o bé articuli la manera en què les 
seves activitats puguin ser promocionades i el centre romangui obert més dies. 

També s’evidencia important que les entitats o empreses que es dediquin al sector 
tinguin accés a pescadors/es, per tal de nodrir millor els continguts de les activitats. 
A més, també s’ha detectat un augment de l’interès per incorporar en els materials 
perspectiva de gènere, a la vegada que també s’ha detectat dificultats per trobar 
aliats i aliades en aquest discurs.  

Pel que fa al contingut dels materials, es recomana crear una base de dades de 
pescadors i pescadores amb interès per comunicar o divulgar per tal que siguin més 
accessibles a les entitats que els requereixin, així com posar especial atenció a aquells 
projectes i entitats que vulguin posar el focus a la perspectiva de gènere en el sector. 

Pel que fa a la xarxa entre entitats o empreses del sector, aquesta no s’evidencia 
de manera gaire clara i són poques aquelles que afirmen enxarxar-se, la majoria són 
museus que col·laboren amb altres museus. També existeix fragmentació entre 
l’àmbit territorial del GALP Costa Brava pel que fa a sinergies, donat que els 
municipis més propers entre ells i més actius tenen més relació entre ells i entre 
empreses privades hi ha competitivitat i recel per la propietat intel·lectual de les 
activitats.  

En aquest sentit, el GALP Costa Brava s’apunta com un possible agent aglutinador 
que creï sentiment de pertinença al sector, per exemple a través de jornades o 
espais de trobada en què s’uneixi confraries i demés agents i es faciliti la seva 
coneixença i possible col·laboració. 
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7. ACTE DE PRESENTACIÓ – 

RESULTATS DINÀMICA 

PARTICIPATIVA 
 

El dia 25 d’abril de 2022 s’ha realitzat a l’auditori Josep Trias (Edifici de la Generalitat 
de Catalunya a Girona) l’acte de presentació del present estudi. S’ha comptat amb 
una vintena de persones assistents de diferents perfils, des de representants 
d’administracions del sector de la pesca com ara la Direcció General de Política 
Marítima i Pesca Sostenible, representants de diferents confraries, museus i 
equipaments i empreses d’activitats educatives entorn de la pesca, així com 
membres del GALP Costa Brava. 

Al final de l’acte, s’ha convidat als i les assistents a participar en una dinàmica 
participativa mitjançant l’aplicació Mentimeter per tal de prioritzar les diferents 
accions proposades en el marc de l’estudi. S’han obtingut una vintena de respostes 
que es mostren en la gràfica 19. 

 

Gràfica 19 Resultats de la dinàmica participativa 

Font: Elaboració pròpia 

 

Tal i com es pot observar, les dues accions més ben valorades són comunicatives, per 
una banda la difusió de tota l’oferta educativa pesquera al web Xarxa Brava del GALP 
Costa Brava i per una altra la campanya de difusió de l’oferta de les activitats 
pesqueres dins i fora de la província de Girona. 
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A continuació, es valora positivament la creació d’un espai de treball conjunt entre 
tots els ens locals, entitats i empreses vinculades a l’oferta educativa pesquera i crear 
una base de dades de pescadors i pescadores amb interès per vincular-se a les 
activitats educatives pesqueres de forma més directa. Segueixen, amb una 
puntuació igualada, les accions d’adaptació de les activitats a nivells educatius 
superiors i la realització d’una jornada per presentar les activitats de cada nou curs 
escolar.  

Per últim, les accions amb menys puntuació són la creació de figures dinamitzadores 
de les activitats i el suport en l’elaboració de materials educatius.  

 

 

 

 

 

 

 

 


