NOTA DE PREMSA

“JO, DE PETITA, ANAVA SEMPRE AL MOLL”, LA NOVA
EXPOSICIÓ DEL MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA.



L’MMB inaugura una mostra sobre la sostenibilitat i la pesca en la Barceloneta.
L’exposició posa el focus en dones que estan reinventant la professió, i fan ús de les
xarxes socials per transmetre la seva vocació.

Barcelona, 3 de març de 2022.- El Museu Marítim de Barcelona inaugura el dissabte 5 de març
de 2022 l’exposició «Jo, de petita, anava sempre al moll». És tracta d’una petita mostra que
reflexiona sobre la sostenibilitat i la pesca a partir de l’anàlisi del que passa en un territori
concret: la Barceloneta.
L’exposició, que commemora l’Any Internacional de la Pesca, aborda temàtiques com
l’adaptació de les barques als canvis de normatives, la manca de relleu generacional de la
professió o la pèrdua d’espais al barri per la pressió turística. I sota el paraigües de l’Agenda
2030, analitza, també, com han de ser els oficis de la pesca en una societat sostenible, que
sumi als objectius mediambientals, els vinculats a la preservació d’una cultura i d’una
comunitat.
«Jo, de petita, anava sempre al moll» lluita contra el relat èpic i derrotista que prolifera entre
els pescadors sobre la seva continuïtat i dibuixa un futur possible si es pensa, tal i com es
desprèn de l’escolta de les dones d’aquest camp, des de la inclusió, la diversitat i la posta en
valor de la proximitat. És una crida a repensar com ens relacionem amb la mar i amb la pesca
en món en transformació.
Per demostrar que un canvi és possible, l’exposició posa el focus en un seguit de joves principalment dones- de Catalunya, València i les Balears que estan reinventat la professió i
és caracteritzen per un gran amor cap al patrimoni marítim i l’ús de les xarxes socials per
comunicar-se amb la societat.
L’exposició està organitzada pel Museu Marítim de Barcelona, i comissariada per Catalina
Gayà Morlà, professora lectora del departament de Mitjans, Comunicació i Cultura de la UAB;
Cristina Caparrós, armadora de la Barceloneta, directora de Capamar i de La Platjeta, i David
Tarrascón, fotògraf vinculat a Capamar.
«Jo, de petita, anava sempre al moll» es podrà visitar del 5 de març a l’1 de setembre de
2022 al vestíbul del Museu Marítim, de 10 a 20 h, i és gratuïta.

PROGRAMA D’ACTIVITATS ENTORN DE LA MOSTRA
Com a complement a l’exposició, l’MMB proposa un programa d’activitats que permet
aprofundir en els diferents temes que s’aborden.
El Museu Marítim, amb motiu de la inauguració de la mostra i del Dia Internacional de la
Dona, organitza el mateix dissabte 5 de març a les 17 h un contacontes teatralitzat dins del
cicle: Petites històries, grans dones.
La sessió de l’MMB estarà dedicada a Maribel Cera, una de de les poques pescadores en actiu
a Catalunya que des de petita va trencar estereotips per poder fer la feina que realment li
agradava: pescar. L’activitat està adreçada a famílies amb infants a partir de 5-6 anys.
És una activitat gratuïta amb aforament limitat Cal reserva prèvia a
https://www.mmb.cat/activitats/petites-histories-grans-dones-2/

El públic familiar té l’oportunitat de participar en un altre contaconte: el Marineret de la
Barceloneta dona a conèixer un recorregut sensorial pel barri mariner de la Barceloneta.
Aquesta activitat tindrà lloc els dies 2 i 11 d’abril, a les 17.30 h.
El públic en general podrà gaudir de visites guiades per la comissària els dies 16 de març, 5
d’abril, 17 de maig i 7 de juny, a les 17 h, prèvia reserva a la web de l’MMB.
També es podrà gaudir de sopars temàtics entorn el món de la pesca. Aquests sopars es
realitzaran al al Restaurant del Museu Marítim de Barcelona entre els mesos d’abril i juliol de
2022.
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