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Neus Ribas San Emeterio (directora del Museu d’Arenys de Mar)

La renovació del Museu Mollfulleda de Mineralogia

El passat 19 de novembre, al Museu Mollfulleda de Minera-
logia d’Arenys de Mar es va inaugurar un nou espai dins la seva 
exposició permanent, situat al vestíbul de la planta baixa del Mu-
seu. Aquesta inauguració no és un fet aïllat, sinó el primer pas 
d’un projecte de renovació d’aquest històric museu.

Fem una mica de repàs: el Museu Mollfulleda de Mineralogia 
es va inaugurar l’octubre de 1988, fruit de la donació que Joa-
quim Mollfulleda i Borrell va fer de la seva col·lecció de minerals 
a l’Ajuntament d’Arenys de Mar i que es va incorporar com a sec-
ció del Museu d’Arenys de Mar. Al capdavant del Museu, Joaquim 
Mollfulleda va mantenir una activitat constant, fins a la seva 
mort l’any 2006, per engrandir la col·lecció fins a convertir-la en 
un dels principals museus de minerals del nostre país.

Com a director, Joaquim Mollfulleda va desenvolupar també 
activitats per difondre la Mineralogia, amb la publicació de lli-
bres i l’organització de diverses activitats. En aquesta tasca va 
tenir la col·laboració d’institucions i entitats com el Grup Mine-
ralògic Català, professors de les universitats de Barcelona i de 
l’Escola de Mines de Manresa i un gran nombre d’aficionats a la 
Mineralogia que van contribuir desinteressadament a la col·lec-
ció del Museu, donant exemplars o col·laborant-hi activament. 
Entre aquests col·laboradors cal destacar especialment Jordi 
Pubill, conservador del Museu fins a l’any 2014.

Aquest museu exemplifica, com pocs, el que és una col·lec-
ció amb interès científic, divulgatiu i didàctic formada a partir 
del degoteig constant de donacions i l’esforç d’un petit grup de 
persones. La col·lecció del Museu Mollfulleda de Mineralogia 
té, avui en dia, un pes molt important dins del patrimoni mine-
ralògic, geològic i, en general, científic de Catalunya i la seva pre-
servació esdevé un aspecte fonamental i imperiós. Tot i aquests 
valors, des de la direcció del Museu d’Arenys de Mar, vam fer una 
reflexió necessària, en considerar que calia un esforç de renova-
ció de l’espai i de millora de les seves instal·lacions.

Des de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Arenys de 
Mar es va encarregar a Marc Campeny, doctor en Geologia i 
col·laborador del Museu, l’elaboració d’un projecte museològic 
per analitzar els punts forts i els punts febles de l’exposició i pro-
posar un seguit de canvis amb l’objectiu de portar a terme una 

adequació, que permetés millorar les condicions de conservació 
del patrimoni, fer-lo arribar a un públic més extens i, en general, 
adaptar-lo als nous temps respectant l’essència de quan es va 
crear. És difícil resumir el document presentat per Marc Cam-
peny l’any 2015 a l’Ajuntament d’Arenys de Mar, però en línies 
generals es proposaven un seguit de mesures per renovar les 
sales del Museu, millorar les tasques de caràcter intern com la 
documentació o la conservació del patrimoni i realitzar tallers 
i activitats educatives i divulgatives per arribar a nous públics. 

Un primer pas per fer realitat aquestes propostes ha estat la 
inauguració el passat mes de novembre d’aquesta nova sala, on 
amb un discurs científic, però sobretot divulgatiu, volem expli-
car a tots els públics –aficionats i no aficionats a la Mineralogia- 
les principals característiques dels minerals, la seva importàn-
cia i altres curiositats que segurament la majoria desconeixen. 
A l’exposició s’expliquen conceptes bàsics sobre la Mineralogia 
com: què és un mineral?, per què s’utilitzen els minerals?, com 
s’obtenen?, i es recorda la figura de Joaquim Mollfulleda i la im-
portància del col·leccionisme i dels aficionats als minerals del 
nostre país. En aquest espai té especial importància la col·lec-
ció de minerals fluorescents que es troben en una sala especial-
ment condicionada per poder-los contemplar. A l’entrada del 
Museu també s’ha destinat un nou espai expositiu a una mostra 
destacada, que s’anirà canviant cada cert temps, que permetrà 
conèixer diferents exemplars i objectes que es conserven als 
fons del Museu.

Però aquest és només un primer pas, ja que aquest any 2017 
seguirem treballant en la millora del Museu, especialment il·lu-
sionats amb una exposició temporal dedicada a la sal: Al punt de 
sal, que es pot veure a la sala d’exposicions temporals del Museu 
d’Arenys de Mar. Serà una exposició que tractarà de la mineralo-
gia i la geologia de la sal, l’explotació d’aquesta substància, la 
història, les seves aplicacions... Fou inaugurada el passat 29 
de gener i es podrà contemplar fins al desembre vinent. 

Amb aquestes novetats, des del Museu volem incentivar 
tot tipus d’activitats vinculades a la Mineralogia que us pu-
guin interessar, per tal d’incrementar l’afició i l’interès per la 
ciència al nostre país.

Inauguració de les noves sales del Museu Mollfulleda de 
Mineralogia, el 19 de novembre de 2016. Foto: Agustí Asensi.

Nou espai del Museu.
Foto: Museu d’Arenys de Mar.
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Plafó dedicat a Joaquim Mollfulleda. Foto: Museu d’Arenys de Mar.

Plafó sobre què és un mineral i on es troben els minerals. Foto: Museu d’Arenys de Mar.


