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Aquest any han visitat el Museu un total de 6715 persones, un lleuger augment d’un 10% res-
pecte a l’any anterior. Els mesos d’abril i octubre han estat els mesos en els que s’ha visitat 
més el Museu. 
 

 

Visitants al Museu durant l’any 2015 

  
Museu Marès de la 
Punta 

Museu Mollfulleda de 
Mineralogia 

Total 

Gener 118 122 240 

Febrer 213 204 417 

Març 494 390 884 

Abril 546 495 1041 

Maig 246 248 494 

Juny 323 225 548 

Juliol 72 52 124 

Agost 130 50 180 

Setembre 378 443 821 

Octubre 484 615 1099 

Novembre 175 414 589 

Desembre 144 134 278 

  3323 3392 6715 



Comparant les dades totals dels dos museus entre l’any 2014 i 2015 es pot apreciar l’aug-
ment que s’ha produït.  

Les dades per mesos aquest any presentant un lleuger augment del 10%. El mes d’abril ha 
estat juntament amb el mes d’octubre les dates que més ha estat visitat el Museu, fona-
mentalment per la presència de grups turístics.  



Comparativa de visitants al Museu entre l’any 2014 i 
2015 

  2014 2015 

Gener 380 240 

Febrer 423 417 

Març 542 884 

Abril 773 1041 

Maig 986 494 

Juny 588 
548 

Juliol 218 124 

Agost 214 180 

Setembre 524 821 

Octubre 639 1099 

Novembre 802 589 

Desembre 128 278 

Total 6217 6715 

Aquestes són les dades totals de visitants al Museu comparant l’any 2014 i 2015. S’aprecia 
un fort augment en el mes d’abril i l’octubre.  



Públic assistent les activitats del Museu d’Arenys de 
Mar 

Aquest any la participació en les activitats ha augmentat considerablement. L’any 2014 van 
participar en les activitats del Museu 6217 persones, doblant aquest any la participació. L’aug-
ment es detecta en activitats que s’han realitzat fora del Museu: la participació en una activitat 
al Centre d’Artesania Catalunya a Barcelona, l’exposició Les puntes al coixí. Una artesania mo-
dernista a Canet de Mar i les dues exposicions al Calisay. 

Activitat Dates Participants 

Arenys de Mar 1714 . Un poble en 
peu de guerra 1 de gener - 31 d'abril  1617 

Artesania i Moda, un binomi ne-
cessari 22 de gener - 30 de març 6516 

Conferència: Defensant el territori, 
torres, muralles, castells i fortifica-
cions d'època moderna 20 de febrer 20 

Activitats 1714. Visites comenta-
des 21 de febrer 10 

Activitats 1714. Concert de música 
barroca 21 de febrer 50 

Maria Bissaccco, l'arte dei fuselli. 
Les puntes de la tradició a la reno-
vació 2 - 26 d'abril 967 

Dansa al Museu 18 d'abril 40 

Setmana dels Museus. Tallers a les 
escoles 18 al 23 de maig 804 

Tot plegat. Un retrat de la Catalu-
nya textil recent 17 de maig - 27 de desembre 1952 

Les puntes al coixí. Una artesania 
modernista  3 - 20 de setembre 320 

Passejada al búnquers 11 d'octubre 70 

Concerts música al Museu 6 i 20 de novembre 107 

Joan Astor. Precursor de la micro-
fotografia de minerals 13 - 23 de novembre 230 

Taller fotografia macro de natura 21 de novembre 20 

Taula rodona: El tèxtil a Arenys de 
Mar 20 de novembre 20 

TOTAL  12743 



Activitats del Museu d’Arenys de Mar 2016 

Les principals d’aquest any 2015 s’han centrat en l’organització de 4 exposicions: 
 
1. Maria Bissacco, l’arte dei fuselli. Les puntes de la tradició a la renovació, al Centre Cultural El 

Calisay del 2 al 26 d’abril. 
2. Tot plegat. Un retrat de la Catalunya tèxtil recent, al Museu Marès de la Punta, del 17 de 

maig al 27 de desembre. 
3. Les puntes al coixí. Una artesania modernista  a la Sala Cultural Ramon Campany de Canet de 

Mar del 3 al 20 de setembre. 
4. Joan Astor i Vigrau. Precursor de la microfotografia de minerals, al Centre Cultural El Calisay 

del 13 de novembre al 22 de novembre 
 
L’exposició Maria Bissacco, l’arte dei fuselli. Les puntes de la tradició a la renovació, estava dedica-
da a aquesta dissenyadora de moda i puntaire de Trieste que a partir de la tradició de la punta de 
Goritzia realitza dissenys exclusius amb materials nobles i amb elements de punta artesana i que 
l’any 2014 va fer donació d’un conjunt de peces al Museu d’Arenys de Mar.  
 
Amb motiu de la Fira Modernista que es celebra cada any a Canet de Mar, l’Ajuntament d’aquesta 
ciutat es va posar en contacte amb el Museu d’Arenys de Mar per encarregar-li una exposició sobre 
les puntes modernistes. Aquesta exposició que es va poder veure el mes de setembre a la Sala Cul-
tural Ramon Campany es centrava en les peces de la Casa Castells d’Arenys de Mar. 
 
El mes de juny es va incorporal al Museu d’Arenys de Mar la col·lecció de diapositives de fotografia 
micro de minerals que havia realitzat Joan Astor i Vigrau. Per donar a conèixer aquesta col·lecció 
durant la Setmana de la Ciència es va organitzar una exposició amb una selecció de les seves foto-
grafies de minerals. 
 
L’exposició central d’aquest any 2015 ha estat la coproducció amb el CDMT, Tot plegat. Un retrat 
de la Catalunya tèxtil recent. L’exposició que ha comptat amb el suport de la Diputació de la Barce-
lona forma part del projecte del fons industrial tèxtil català que es realitza amb el CDMT i el Museu 
de l’Estampació de Premià de Mar. 

http://museu.arenysdemar.cat/ca/node/5903


Exposicions 2015 



Activitats del Museu d’Arenys de Mar 2016 

Al Museu ha organitzat diverses activitats culturals, algunes s’han realitzat en el Museu com els 
concerts de música, l’espectacle de dansa contemporània, taller de flors i altres s’han desenvolupat 
en altres espais: conferències, taules rodones, visites guiades. Totes aquestes activitats han comp-
tat amb una bona participació per part del públic. 



Activitats de col·laboració amb altres institucions i 
entitats 

El mes de gener el Museu d’Arenys de Mar va participar en l’exposició organitzada pel Centre d’Ar-
tesania Catalunya, Artesania i Moda un binomi necessari amb peces de la col·lecció de moda de 
Guillem Pou I elles escabellades vora el mar que va realitzar l’any 2012 amb la col·laboració de les 
Associació de Puntaires Flor d’Alba d’Arenys de Mar. 
 
El Museu d’Arenys de Mar ha cedit una camisa de núvia per a l’activitat Dones d’agulla dins el pro-
grama Coincidències Insòlites de la Diputació de Barcelona amb el Museu de Viladecans, Museu de 
Sant Boi de Llobregat i Palau Museu Mercader de Cornellà que itinerarà pel 4 museus fins el maig de 
2016 

Per a la Diada de la Puntaire celebrada a Ter-
rassa, l’Associació de Puntaires Flor d’Alba 
d’Arenys de Mar, el CDMT i el Museu d’A-
renys de Mar van presentar un cobretaula 
realitzat amb punta artesana a partir d’un 
disseny modernista de la col·lecció del CDMT. 



Activitats de col·laboració amb altres institucions i 
entitats 

 
El Grup Mineralogic Català va sol·licitar al Museu exemplars de la col·lecció mineralogia per 
participar en la mostra Minerals de l’Atlàntic a la Fira Expominer i objectes històrics de Joa-
quim Mollfulleda per a l’homenatge que se li va realitzar. Amb aquesta mateixa entitat i 
l’Agrupació Fotogràfica d’Arenys de Mar es va realitzar un taller de fotografia macro de na-
tura amb el fotògraf Joan Safont. 
 
El Grup Mineralògic Català va organitzar la taula rodona mineralogia versus museuologia a 
l’Institut d’Estudis Catalans en la que va participar el Museu d’Arenys de Mar. 



Incorporacions als fons del 
Museu 

 
Aquest any 2015 els descendents del pintor are-
nyenc Joan Colom han donat diversos objectes a 
l’Ajuntament d’Arenys de Mar que s’han incorporat 
al Museu d’Arenys de Mar i l’Arxiu Històric Fidel Fita 
d’Arenys de Mar. A la col·lecció del Museu d’Arenys 
de Mar s’han incorporat, entre d’altres, un gravat, 
diversos esbossos i dibuixos del pintor, títols i diplo-
mes. Un dels objectes donats ha estat una escultura 
de Borrell Nicolau que s’ha col·locat al Cementiri 
d’Arenys de Mar. 
 
Juliol de 2015 es va incorporar la col·lecció de foto-
grafies de minerals de Joan Astor i Vigrau. Es tracta 
d’un conjunt de 2550 diapositives amb fotografies 
micro de diversos exemplars de minerals.  

Cessions i participació en exposicions d'altres institu-
cions 

 
El Museu d’Arenys de Mar ha cedit un conjunt de 4 objectes del Fons Castells a la Fundació Catalu-
nya-La Pedrera per a l’exposició Modernisme. Art, tallers, indústries i un mocador de cerimònia al 
Museu d’Història de Catalunya per a l’exposició,  T'estimo. Una història de l'amor i el matrimoni . 
Un cop més el Museu ha cedit minerals de la col·lecció Mollfulleda de Mineralogia per a les activi-
tats organitzades pel Grup Mineralògic Català a la Fira d’Expominer. 



Difusió del Museu: Fires i accions de difusió 
 
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, Mostra do Encaixe de Camariñas, Fira Internacional de puntes de Graz (Àustria), Fira 
Modernista de Canet de Mar,  Fira Modernista de Barcelona i Diada de la Puntaire 

El Museu d’Arenys de Mar ha iniciat aquest any un nou format en la difusió de les seves 
exposicions amb la realització de petites capsules de vídeo sobre cadascuna de les exposici-
ons que es publiquen al canal de youtube del Museu, https://www.youtube.com/user/
Museuarenys 
 
 



Documentació i investigació 
 

L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultura ha concedit al Museu d’Arenys de Mar un ajut per a la do-
cumentació de 500 matrius de la Casa Castells d’Arenys de Mar. La documentació d’aquests objec-
tes permetrà estudiar millors els models estètics d’aquesta casa de punta artesana. 
 
Al congres Cop de fouet celebrat a Barcelona es va presentar una comunicació sobre Aurora Gutier-
rez Larraya a càrrec de l’historiador de l’art Joan Miquel Llodrà. 
 

Millores al Museu d’Arenys 
de Mar 2015 

 
Durant l’any 2015 s’han realitzat millores en les 
sortides d’emergència del Museu Mollfulleda de 
Mineralogia i s’han iniciat les obres per a traslladar 
l’espai de recepció a l’entrada i millorar els acces-
sos al Museu i canvis en l’exposició.  
 
Es va encarregar un projecte museològic del Mu-
seu Mollfulleda de Mineralogia que es va lliurar a 
finals de l’any. El projecte planteja les millores ne-
cessàries per al Museu que es començaran a exe-
cutar l’any 2016. 
 
En relació a la visibilitat del Museu s’ha encarregat 
una nova web responsive que es pot contemplar 
sense dificultats des dels telèfons i dispositius mò-
bils.  



Projectes 2016 
 

L’any 2016 es realitzarà la 3a. Fira Internacional de Puntes amb una ampliació del projecte 
realitzat l’any 2014 augmentant les delegacions convidades i les activitats programades: 
tallers de puntes, exposició del taller Randes... 
 
Durant aquest any 2016 l’exposició Tot plegat. Un retrat de la Catalunya tèxtil recent inicia-
rà el seu recorregut a Terrassa i després a Premià de Mar, pendent de la possibilitat que el 
projecte itineri entre altres museus locals.  A mitjans d’any es presentarà una publicació 
vinculada a l’exposició. 
 
Amb els Museus de Cerdanyola, Fundació Palau i Museu de Molins de Rei, el Museu Abelló 
de Mollet del Vallès i la Fundació Verdaguer de Folgueroles el Museu d’Arenys de Mar par-
ticiparà de nou en les Coincidències Insòlites en aquesta ocasió dedicades al músic Enrique 
Granados. 
 
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. 
 
La primera exposició de l’any 2016 serà Vestits per a l’ocasió dedicada a la indumentària en 
els ritus de pas de la que s’editarà una publicació amb la participació de diverses experts en 
indumentària, aixovar domèstic i antropologia.  
 
A partir del projecte museològic elaborat l’any 2015, el Museu Mollfulleda de Mineralogia 
iniciarà un projecte de remodelació de les seves sales per millorar el disseny i els contin-
guts i fer-los més accessibles al públic. 
 
Aquest any es dedicarà una part del pressupost a la documentació i conservació preventiva 
dels fons locals, amb la introducció d’objectes al Museumplus i millora dels magatzems. 




