
ACTUALITAT 

L'ARXIU HISTÒRIC 
DE LA CIUTAT DE MATARÓ 

L'Ajuntament de Mataró ha adquirit la Casa 
Palauet, del carrer d'En Palau, per a instal.lar-hi, 
prèvia restauració i condicionament, l'Arxiu His
tòric de la Ciutat. 

De la mateixa manera que en l'anterior edi
ció dels FULLS lamentàvem l'espoli de la docu
mentació històrica mataronina, avui celebrem la 
decisió de l'Ajuntament de la Ciutat, tot esperant 
que el fet sigui l'inici d'una política clara de con
solidació i recuperació del patrimoni documental 
mataroní. 

EL MUSEU D'ARENYS DE MAR 

Recentment ha estat inaugurat el Museu 
d'Arenys de Mar que incorpora el Museu de les 
Puntes Frederic Mares. 

Amb les mateixes paraules del catàleg hem 
de dir que "el nou museu està cridat a ser un 
revulsiu en la vida cultural d'Arenys de Mar; 
a fer sentir entre els Arenyencs la necessitat de 
recuperació del seu propi passat i a estimular 
entre la gent d'arreu del món l'admiració per 
la bellesa i l'enginy de l'art de les puntes, que 
tan lligat ha estat a la vila". 

CURS DE MUSEOLOGIA 

El dia primer de març, a la Casa de Cultura 
de Can Xammar de Mataró, va començar el Curs 
de Museologia per a reciclatge de treballadors de 
Museus. Es perllongarà fins al proper mes de juny. 

L'interès dels temes a tractar el fa molt in
teressant per a una millor qualificació de la gent 
que treballa en museus. 

INAUGURACIÓ DEL MUSEU DEL MARESME 

El dissabte dia 16 de l'actual, presidida per 
l'Honorable Conseller de Cultura i Mitjans de Co
municació de la Generalitat de Catalunya, Sr. 
Max Cahner, tingué lloc la inauguració del Museu 
del Maresme, de la Xarxa de Museus Comarcals 
de Catalunya. 

El Museu del Maresme, continuador de l'antic 
Museu Municipal iniciat fa ja gairebé cent anys, 
explica la història de la ciutat i de la comarca, i 
per això la seva inauguració és un fet molt tras-
cendent. 

En el mateix acte es signaren els convenis 
d'integració a la Xarxa Comarcal dels Museus de 
Premià de Mar i de Calella. Imponderables de 
tipus legal, sorgits a darrera hora, impediren la 
signatura del conveni d'integració del Museu 
Arxiu de Santa Maria, que esperem que podrà 
signar-se en una data ben propera. 

FULLS DEL MUSEU ARXIU DE SANTA MARÍA 


