Viu la pesca tot l’any

El món de la pesca ens ha llegat un patrimoni que podem conèixer participant en festes, jornades gastronòmiques i altres
activitats als municipis costaners de la Selva.

L’OFICI

LA CUINA

LES TRADICIONS

Si vols veure com es pescava tradicionalment
el peix arran de platja, vine a xorrar les xarxes
a la sortida del sol a la tirada a l’art, ajuda a
capturar el peix i participa en l’esmorzar de
pescadors.

L’activitat de la pesca a Tossa de Mar, Lloret de
Mar i Blanes –amb una de les llotges més importants de Catalunya- han configurat una oferta
gastronòmica que incorpora el peix i marisc de
la Costa Brava com a element protagonista.

Entorn de l’activitat de la pesca sorgeixen diferents oficis, gremis i festivitats, algunes de les
quals encara perduren i connecten els nostres
dies amb la tradició del món mariner.

1r diumenge de febrer

Abril

1r diumenge de juny

LLORET DE MAR

BLANES

TOSSA DE MAR

Tirada a l’art, al Trajo d’en Reyné

Jornades Gastronòmiques del Peix Blau

Maig

Maig

BLANES

BLANES

Tirada a l’art, a la platja de s’Abanell
1 de juliol

Dia Internacional d’Ajuts a la Navegació
TOSSA DE MAR

Agost

Tirada a l’art, a la platja de s’Abanell
BLANES

1r diumenge de desembre

Jornades Gastronòmiques de la Gamba
Maig

Jornades Gastronòmiques de l’Arròs
LLORET DE MAR

Setembre

Campanya gastronòmica de La Cuina del
Cim i Tomba
TOSSA DE MAR

Tirada a l’art, al Trajo d’en Reyné

Octubre

A partir de les 4 h de la tarda
De dilluns a divendres

BLANES

LLORET DE MAR

Arribada de les barques i descàrrega del
peix al port
BLANES

Jornades Gastronòmiques del Suquet de
Peix de sa Palomera
Octubre

Jornades Gastronòmiques de la Cuina del
Peix a l’Art

Diada del Pescador
Últim cap de setmana de juny

Festa de Sant Pere Pescador, Homenatge
a la Vellesa dels Pescadors
BLANES

24 de juliol

Processó per mar a Santa Cristina
LLORET DE MAR

Últim diumenge de setembre

Marxa de les Platges
LLORET DE MAR

Durant tot l’any, degusta peix i
marisc de la nostra costa als
establiments amb la marca
“Aquí tenim peix fresc de la
Llotja de Blanes”

LLORET DE MAR

FEBRER

JUNY

Tirada a l’art

Diada del Pescador

1r diumenge de febrer
LLORET DE MAR

ABRIL

Jornades Gastronòmiques del
Peix Blau
BLANES

MAIG

Tirada a l’art, a la platja de
s’Abanell
BLANES

1r diumenge de juny
TOSSA DE MAR

SETEMBRE

Campanya gastronòmica de La
Cuina del Cim i Tomba
TOSSA DE MAR

Últim cap de setmana de juny

Festa de Sant Pere Pescador,
Homenatge a la Vellesa dels
Pescadors
BLANES

JULIOL
1 de juliol

Dia Internacional d’Ajuts a la
Navegació
TOSSA DE MAR

24 de juliol

Processó per mar a Santa
Cristina
LLORET DE MAR

Últim diumenge de setembre

Marxa de les Platges
LLORET DE MAR

OCTUBRE

Jornades Gastronòmiques del
Suquet de Peix de sa Palomera
BLANES

Jornades Gastronòmiques de
la Cuina del Peix a l’Art
LLORET DE MAR

Jornades Gastronòmiques de
la Gamba

DESEMBRE

BLANES

Jornades Gastronòmiques de
l’Arròs
LLORET DE MAR

1r diumenge de desembre

Tirada a l’art

LLORET DE MAR

AGOST

Tirada a l’art, a la platja de
s’Abanell
BLANES

TOT L’ANY

A partir de les 4 h de la tarda, de
dilluns a divendres, arribada de les
barques i descàrrega del peix al
port de Blanes.

COSTA BRAVA
TERRITORI PESQUER

El projecte Desenvolupament local a l’entorn dels recursos alimentaris, gastronòmics i culturals vinculats al sectors pesquer i marítim a la Costa Brava Sud és una
operació cofinançada pel Fons Europeu Marítim i de la Pesca

