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MUSEU D’ARENYS DE MAR 



Aquest any han visitat el Museu un total de 6217, s’ha produït un lleu descens respecte 
l’any anterior. Els mesos de maig i octubre, tradicionalment amb una major presència de 
públic turístic han baixat aquest any. Es detecta però un augment del públic escolar que vi-
sita el Museu Mollfulleda de Mineralogia. 

 
 

Visitants al Museu durant l’any 2014 

  
Museu Marès de la 
Punta 

Museu Mollfulleda de  
Mineralogia 

Total 

Gener 203 177 380 

Febrer 250 173 423 

Març 302 240 542 

Abril 294 479 773 

Maig 373 613 986 

Juny 306 282 588 

Juliol 177 41 218 

Agost 105 109 214 

Setembre 281 243 524 

Octubre 378 261 639 

Novembre 397 405 802 

Desembre 80 48 128 

  3146 3071 6217 



La comparativa amb l’any anterior mostra un descens dels visitants. En certa mesura, 
aquest fet s’explica perquè molts grups no poden realitzar -com abans- la visita als museus 
i l’església d’Arenys de Mar que constituïen una oferta cultural complerta. 

Les dades per mesos mostren com els més forts continuen sent els mesos de maig i octu-
bre i els mesos de gener i desembre els més fluxos. Tot i que aquest any s’ha apreciat un 
descens dels grups en els mesos de maig i octubre. 
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Comparativa de visitants al Museu entre l’any 2013 i 
2014 

 Museu d'Arenys de Mar 2013 Museu d'Arenys de Mar 2014 

Gener 80 380 

Febrer 67 423 

Març 476 542 

Abril 674 773 

Maig 1694 986 

Juny 906 588 

Juliol 241 218 

Agost 207 214 

Setembre 735 524 

Octubre 1503 639 

Novembre 760 802 

Desembre 370 128 

TOTAL 7713 6217 



Públic assistent les activitats del Museu d’Arenys de 
Mar 

DATA ACTIVITAT DADES PÚBLIC 
25 de gener—31 de desem-

bre 
Arenys de Mar, 1714. Un poble en peu de 

guerra 
4236 

23 de febrer Commemoració del desembarcament  
d’Ermengol Amill 

600 

25 - 27 d’abril Fira Internacional de Puntes 1200 

12 al 18 de maig Setmana dels museus. Tallers per a les es-
coles d'Arenys de Mar i Jornada de Portes 

Obertes 

636 

16, 23 i 30 de maig Curs sobre el 1714 60 

24-25 de maig Taller de pintura de l’Ateneu 80 

5 de juny Conferència i visita al Born 80 

4—27 de juliol Exposició Joan Colom 848 

10 de setembre Concert de música barroca 60 

26—28 de setembre Jornades Europees del Patrimoni 135 

17 d’octubre Taula rodona sobre 1714. 20 

14 a 23 de novembre Setmana de la Ciència 150 

TOTAL   7705 

Aquest any les activitats del Museu s’han centrat en els actes de celebració del Tricentenari 
a Arenys de Mar amb una exposició i altres activitats organitzades conjuntament amb la 
Biblioteca Fidel Fita d’Arenys de Mar. Les activitats aquest any s’han realitzat a Arenys de 
Mar, a diferència de l’any passat quan dues activitats realitzades a Barcelona van suposar 
una gran augment de participants. 



Activitats del Museu d’Arenys de Mar 

Aquest any les activitats del Museu s’han centrat en la celebració dels actes del Tricentenari. El Mu-
seu va organitzar una exposició dedicada a la història d’Arenys de Mar durant la Guerra de Succes-
sió que es va encarregar a la historiadora Montserrat Rodríguez Fita i en col·laboració amb diverses 
entitats es van col·laborar en diferents activitats. 
1. Commemoració dels 300 anys del desembarcament de les tropes d’Ermengol Amill en 

col·laboració amb la Regidoria de Cultura i Arenys.org 
2. Curs: mites i realitats del 1714 a càrrec de l’historiador Alèxis Serrano en col·laboració amb la 

Biblioteca Pare Fidel Fita 
3. Conferència i visita al Born Centre Cultural amb col·laboració amb la Biblioteca Pare Fidel Fita 
4. Taula rodona sobre el 1714 amb col·laboració amb la Biblioteca Pare Fidel Fita 
5. Concert sobre música barroca a càrrec de la Companyia Barroques. 
6. Col·laboració amb l’activitat Què ens queda del 1714 ? Dins la Xarxa de Museus de la Diputa-

ció de Barcelona 

A més els taller que el Museu organitza cada any per a les escoles d’Arenys de Mar amb motiu del 
Dia Internacional dels  Museus han estat dedicades al 1714 així com  les visites que es van realitzar 
amb motiu del Dia Internacional dels Museus. 
Amb col·laboració amb Ràdio Arenys, el Museu ha produït un vídeo sobre la història d’Arenys de 
Mar durant la Guerra de Successió que es pot veure a youtube  
https://www.youtube.com/watch?v=XE9bmqHQblY i s’ha realitzat una publicació sobre els fets 
que també es pot trobar a la xarxa, http://museu.arenysdemar.cat/ca/node/5779 



Actes de commemoració del Tricentenari a Arenys de Mar 



Investigació i recerca: 
Anàlisi forense de les restes de Can Mils i inventari dels panys del cen-

tre històric d’Arenys de Mar 

A partir de les investigacions de l’historiador Francesc Forn i amb el suport del Grup de Didàctica 
del Patrimoni de la Universitat de Barcelona es va realitzar un anàlisi forense de les restes humanes 
trobades l’any 2000 en les obres de Can Mils. Aquestes restes segons l’historiador Francesc Forn 
podrien correspondre a membres del somaten arenyenc. La investigació està pendent de noves 
excavacions que es realitzaran aquest any 2015 en la mateixa zona. 
El fotògraf David Castañeda ha realitzat un inventari de tots els escuts de pany que representen els 
dos bàndols en la guerra: uns representats per la flor de lis i l’altre per l’àliga bicèfala. Aquest in-
ventar realitzat per encàrrec de la Regidoria de Cultura es troba a l’Arxiu Fidel Fita i el Museu d’A-
renys de Mar, una part està representada en l’exposició, Arenys de Mar, 1714. Un poble en peu de 
guerra. 

Investigació i recerca: 
Estudi del fons del Museu Marès de la Punta i d’altres fons de museus 

L’any 2012 es va incorporar a les col·leccions del Museu el fons Francesca Bonnemaison, un cop 
introduïdes les fitxes a la base de dades del Museu una puntaire de l’Associació Catalana de Pun-
taires està estudiant les diferents tècniques de les peces. Així mateix, el Museu va realitzar un 
estudi de totes les peces cedides per Leonor March de la seva mare Carmen Delgado i es va lliu-
rar una publicació sobre les peces a la donant. 



Difusió del Museu: Fires 
 
El Museu d’Arenys de Mar ha participat en diverses fires nacionals i internacionals amb la 
col·laboració de l’Associació de Puntaires Flor d’Alba d’Arenys de Mar: Craft Room a Barce-
lona, Fira Internacional de Puntes de Novedrate (Itàlia), Fira Modernista de Canet de Mar. 
Uns exemplars del Museu Mollfulleda de Mineralogia van participar en la Mostra Minerals 
de la Mediterrània organitzada pel Grup Mineralògic Català en la Fira Expominer 

Difusió del Museu: Mitjans de comunicació i xarxes 
de turisme 

 

El programa Els matins de TV3 va realitzar un reportatge sobre l’exposició Arenys de Mar, 1714. Un 
poble en peu de guerra entrevistant a la comissària de l’exposició i a l’InfoK de Canal 33 es va realit-
zar un reportatge sobre el Museu Mollfulleda de Mineralogia amb motiu de la Setmana de la Cièn-
cia i la celebració de la Fira Expominer. La Cambra de Comerç de Barcelona també va publicar un 
article sobre el Museu en la seva web Barcelona és moda. 
El Museu d’Arenys de Mar participa en la Xarxa d'equipaments turístics de la Diputació de Barcelo-
na i aquest any li ha estat concedida la denominació d’Equipament turístic de qualitat de la xarxa 
SICTED, també ha rebut la denominació d’equipament turístic de la xarxa TRIPADVISOR, una de les 
xarxes turístiques més popular a internet. 



Incorporacions al  
Fons del Museu 

El fons de puntes del Museu ha incorporat la 
col·lecció Clotilde Pascual (1894-1969) amb peces 
realitzades per aquesta puntaire que havia estat 
guardonada a l’exposició universal de 1929. 
Així mateix, en el mes de setembre, Maria Bis-
sacco, mestre puntaire de Trieste (Itàlia) va fer una 
donació de peces realitzades per ella per al Museu 
d’Arenys de Mar, amb aquest fet el Museu intro-
dueix algunes peces de punta artesana contempo-
rània als seus fons. 
El fons del Museu Mollfulleda de Mineralogia tam-
bé han rebut donacions de diferents afeccionats a 
la mineralogia: Marc Campeny, Manel Moreno i 
Manel Palacios i Mario Laranga. 

Cessions  

Una almorratxa dels fons del Museu d’Arenys de Mar participa en l’exposició De casa forta a Cas-
tell. Lluís Domènech i Montaner i el Castell de Santa Florentina a la Casa Museu Domèch i Montaner 
de Canet de Mar. Una petita capa de punta de finals del segle XVII participa en l’exposició Mataró 
1714. Entre dos mars i dues corones. Finalment algunes mostres de punta de la Casa Castells han 
participat en el mes de desembre en la tradicional exposició de puntes que organitza l’Associació 
de Puntaires d’Arenys de Munt. 
Tres exemplars de la col·lecció de minerals de Catalunya han participat en la Mostra Minerals de la 
Mediterrània a la Fira Expominer. 
 

Documentació 
Amb el suport de la Diputació de Barcelona aquest any s’ha pogut dedicar una campanya per racio-
nalitzar la documentació del fons del Museu Mollfulleda de Mineralogia a través d’una empresa 
externa que ha desplaçat un documentalista per realitzar aquesta tasca. 
 

Accessibilitat 
La Diputació de Barcelona també ha realitzat uns vídeos amb un llenguatge per a sords amb la in-
formació de la taula tàctil que es troba al Museu Mollfulleda de Mineralogia, https://
www.youtube.com/watch?v=DpvqdyYJzQg&list=PLRox57axYYj1sUNVdYNEmZWFxSrv9mI-L 
 



Restauracions 
 

El Museu d’Arenys de Mar ha rebut la darrera peça de la Torre dels Encantats que s’estava restau-
rant als tallers de la Facultat de Belles Arts, també s’ha restaurat l’escut en vidre del Bisbe Català. 
Dins el programa de restauració de la Diputació de Barcelona s’ha de restaurar uns dels rellotges 
domèstics de la Família Roca aquest any 2015. 
Amb el suport del Departament de Cultura, aquest any 2014 s’ha realitzat el procés de neteja i con-
servació curativa del retaule barroc de l’Església d’Arenys de Mar. L’Ajuntament d’Arenys de Mar 
juntament amb la Parròquia s’han fet càrrec en un 50 % de la meitat d’aquest projecte. Aquest pro-
cés de neteja que es va iniciar el mes d’octubre va finalitzar el 18 de desembre de 2014. 
El Bisbat de Girona ha iniciat per a l’any 2015 el procés de restauració del retaule. 



Projectes 2015 
 

El Museu d’Arenys de Mar està preparant amb el CDMT i dins un projecte subvencionat 
amb la Diputació de Barcelona l’exposició Tot plegat, un retrat de la Catalunya tèxtil re-
cent. Aquesta exposició s’inaugurarà el mes de maig al Museu d’Arenys de Mar per després 
per diversos museus de la Xarxa.  
Un altre de les accions per aquest 2015 és l’elaboració d’un projecte museològic per al Mu-
seu Mollfulleda de Mineralogia per posar en marxa una nova proposta museològica més 
adequada. 
L’Ajuntament d’Arenys de Mar es proposa aquest any remodelar l’edifici del carrer de l’Es-
glésia 35, al costat del Museu Mollfulleda que en aquests moments són magatzems del 
Museu per habilitar un espai per a l’Associació de Puntaires Flor d’Alba i serveis interns per 
al Museu d’Arenys de Mar. 


