
Teresa M. Puig Ramentol (1923-2012) era una mestressa de casa del 
carrer Santa Coloma aficionada a la fotografia que va tenir la idea 
d'immortalitzar moments històrics de Vilassar de Mar com la tala de les 
palmeres del Passeig, l'enderroc de l'estació de tren o la formació d'una 
catifa de flors al carrer Santa Coloma per Corpus. El fet que ho fes de 
manera seqüencial ens permet veure l'evolució dels temes fotografiats.

Teresa M. Puig Ramentol.
Arxiu Municipal de Vilassar de Mar Damià Bas i Macià

TEMPS ERA TEMPS I. 1963-1968
Del 21 de gener al 5 de març

L’obra de Miquel Fort dona rellevància als estudis dimensionals, amb 
formes voluminoses i arrodonides. En la mostra que ens ofereix, 
procura introduir-nos en la sisena dimensió: la que fa referència al tot, 
també a l’infinit. L’aspecte material deixa pas als sentiments i a les 
sensacions que ens provoca.

Miquel Fort Garsavall
INTANGIBLE
Del 29 de gener al 26 de febrer

L’obra de l’escultor Francesc Carulla revela fidelitat a la tradició i a 
l’honestedat de l’ofici, escultura en estat pur amb lleialtat a un 
llinatge estètic del que n’és deutor: la tradició mediterrània i catalana 
des del noucentisme cap el segle XX. Revela una modernitat crítica 
passada pel cubisme i l’expressionisme que permet integrar 
qualsevol forma imaginada a l’espai matèric que la conformarà. 

Francesc Carulla

BLOC, LLUM I OMBRA.
ESCULTURA MEDITERRÀNIA

Del 16 d’abril al 28 de maig

Els espais que ens envolten, bé siguin en les nostres llars o en els 
nostres llocs de treball, acumulen articles amb vivències –històries i 
faules– d’aquelles persones que els han llegat. En aquesta setena 
mostra de la sèrie Genealogies, es ret homenatge als objectes 
menors i de la quotidianitat, estimats o oblidats, i es rescaten amb 
noves lectures, com artefactes d’una narrativa de sostenibilitat 
emocional i d’una economia feminista.

Des de la Facultat de Belles Arts UB 
GENEALOGIES. RESCATAR PENYORES
Del 5 de març al 9 d’abril

Tercera edició de l’exposició col·lectiva de fotografies de joves de Vilassar 
de Mar que s’emmarca dins del projecte Plataforma Zero del Servei de 
Joventut que pretén oferir un espai on mostrar el talent jove i les seves 
primeres creacions artístiques. Amb una multiplicitat de tècniques i 
estils tenen en comú la voluntat de transmetre un sentiment, sensació o 
reivindicació a través de la fotografia.

EXPOSICIÓ COL·LECTIVA JOVES
DE VEDEEMA 2023

Del 6 de maig al 18 de juny

El patí de vela, conegut com a patí català, és una embarcació típica de 
la costa catalana. Des de mitjans del segle XX proliferaren a Vilassar de 
Mar a la platja dels Banys d’en Cintet i més tard a la platja de Palomares 
i al Club Nàutic. Avui disposem d’un bon estol de patins associats a 
l’entitat “Palomares Club Patí Català”.

Bricbarca-Centre d’Estudis Nàutics de Vilassar de Mar

EL PATÍ DE VELA, UNA EMBARCACIÓ 
MOLT ARRELADA A VILASSAR DE MAR

De l’11 de març al 30 d’abril 

alEspai Cultur
Can Bisa

Agenda
d’exposicions
2023

Agenda
d’exposicions
2023

c. Montserrat, 8 | Vilassar de Mar
Més informació: tel. 93 754 24 00
museuvilassardemar.cat

Dissabtes d’11 a 14 i de 17 a 20h 
Diumenges d’11 a 14h

Museu
Enric Monjo

Camí Ral, 30 | Vilassar de Mar
Més informació: tel. 93 754 24 00
museuvilassardemar.cat

Dissabtes d’11 a 14 i de 17 a 20h 
Dimarts a divendres de 17 a 20h 

Diumenges d’11 a 14h | Festius tancat



L’exposició col·lectiva mostra obres de pintura, dibuix i ceràmica 
realitzades per les persones associades i l’alumnat i es podrà veure a 
l’Espai Cultural Can Bisa. A la planta baixa de l’Hotel d’Entitats 
s’exposaran les obres presentades al concurs Festa Major 2023, 
segona edició del premi de pintura Josep M. Gomis i del premi de 
ceràmica Salvador Giol.

Agrupació VilassART 
 

LXIV EXPOSICIÓ COL·LECTIVA

Del 24 de juny al 30 de juliol 

Joan Aureli Martí Boigues centra l’objectiu de la seva càmera en les 
diferents violències que pateixen les dones, des de la violència física a 
la violència estructural d’aquest sistema social patriarcalitzat. I posa el 
focus en el procés d’empoderament de les dones, per tal d’afrontar i 
superar aquestes violències, des d’una situació de desavantatge 
respecte al gènere masculí.
Aquesta exposició és una iniciativa de la Fundació Sergi.

Joan Aureli Martí Boigues 
ON HABITA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
Del 2 de setembre al 15 d’octubre

L’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya i l’Ajuntament de Vilassar 
de Mar han  establert un conveni amb l’objectiu de promoure 
activitats relacionades amb la fotografia. Gràcies a aquest acord, hem 
pogut acollir exposicions de gran qualitat tècnica i artística.

Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya 

EXPOSICIÓ DE L’INSTITUT D’ESTUDIS 
FOTOGRÀFICS DE CATALUNYA

Del 21 d’octubre al 10 de desembre

L’exposició col·lectiva de pintura i ceràmica de l’Agrupació VilassART ens 
ofereix una selecció de les obres realitades per les persones associades i 
l’alumnat dels diferents cursos que s’imparteixen a l’entitat.

Del 16 de desembre al 14 de gener de 2024

Agrupació VilassART 
 

LXV EXPOSICIÓ COL·LECTIVA

En aquesta exposició del Centenari es fa un repàs per la història del 
club, realitzant un recorregut a partir de textos, imatges i objectes 
per interpretar els factors esportius, humans i socials que formen 
part de la nostra entitat.

Unió Esportiva Vilassar de Mar

CENTENARI DE LA UNIÓ ESPORTIVA
VILASSAR DE MAR

Del 3 de juny al 30 de juliol

El meu treball es mou sempre al voltant de l'abstracció; en un primer 
moment va ser geomètric i, posteriorment, ha anat evolucionant cap a 
aspectes més orgànics. Aquests arriben a través dels mateixos 
materials amb què treballo: fustes unides entre si i fins i tot fustes 
acoblades amb elements de ferro colat. Darrerament, estic fent una 
cerca amb fustes pintades que revelen angles polits i destenyits.

Pablo Leonardo

ESTRUCTURES I COMPOSICIONS
POÈTIQUES

Del 26 de novembre al 7 de gener de 2024 

Una vivència, un ítem temporal de la nostra història genera una 
impressió inestable, esmunyedissa, que es construeix i reconstrueix, 
es reinterpreta durant l'experiència i s'emmagatzema augmentada. 
Vidre, metall, grafit i tinta: una exposició que és una instal·lació entre 
l'escultura i el dibuix.

Esther Aliu
PERCEPCIÓ, MATÈRIA I MEMÒRIA

Del 22 d’octubre al 19 de novembre

En aquesta exposició Lourdes Fisa presenta una mirada integradora 
a través de diferents disciplines on l’hàbitat és el protagonista.
Utilitza tècniques híbrides respectant les qualitats físiques i 
orgàniques dels materials a la recerca de l’equilibri i el diàleg entre 
tots els elements amb una proposta d’obra viva i canviant.
La llum, la transparència, la forma i el color estableixen un pont 
entre l’energia creativa i la mirada de l’espectador.

Lourdes Fisa
ARTLIVING
Del 3 de setembre al 15 d’octubre

Visites gratuïtes a les 10.30h i a les 12h el 29 de gener, 26 de març, 
24 de setembre i 19 de novembre.
Inscripcions: museumunicipal@vilassardemar.cat / 93 759 36 39, 
com a molt tard, fins a les 12 h del divendres anterior a la visita.
Més informació: museumunicipal@vilassardemar.cat

VISITES A LA RESERVA DEL MUSEU ENRIC MONJO | 2023

JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI | setembre
NIT DELS MUSEUS | maig

Visites gratuïtes a les 10.30 h i a les 12 h el 26 de febrer, 16 d’abril, 
22 d’octubre i 10 de desembre.
Inscripcions: museumunicipal@vilassardemar.cat / 93 759 36 39, 
com a molt tard, fins a les 12 h del divendres anterior a la visita.
Més informació: museumunicipal@vilassardemar.cat

VISITES A LA CASA MUSEU CARME ROVIRA| 2023

JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI | setembre
NIT DELS MUSEUS | maig


