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El Museu del Mar és la porta d’entrada al MOLL (Museu Obert
de Lloret) i està situat en un entorn privilegiat davant del mar, al
costat del passeig marítim i del casc antic de Lloret. La seu
d’aquest centre cultural és Can Garriga, una casa indiana de
tres plantes amb un gran valor històric i patrimonial que
l’Ajuntament adquirí l’any 1981.
El museu compta amb una important col·lecció de maquetes navals
que els experts qualifiquen d’extraordinària i una altra d’objectes i
materials relacionats amb el món de la vela que contribueixen a la
comunicació de la cultura i la història de Lloret.

La història de Lloret és la història d’un poble ran de mar i les
vivències d’una gent emprenedora que sempre ha optat pels
camins que els oferien les aigües de les seves platges. Aquesta
obertura al món ha fet que Lloret es relacionés i rebés d’antic la
influència d’altres pobles i cultures de la Mediterrània sense
renunciar mai a les seves arrels.

Museu del Mar de Lloret
Passeig Camprodon i Arrieta, 1-2
17310 - Lloret de Mar
Informació i reserves:
Oficina de Turisme Museu del Mar
Passeig Camprodon i Arrieta, 1-2
17310 - Lloret de Mar
Tel. 972 36 47 35
Fax 972 36 05 40
lloret-turisme@lloret.org

Potser això ha atorgat la naturalitat en el tracte, el bagatge i
les experiències que aportava la gent arribada d’aquí i d’allà.
És la història d’uns fills que mai van oblidar que el mar els va
regalar la vida.

www.lloretdemar.org

www.lloretdemar.org

La visita del Museu del Mar és com un viatge. Un viatge que
s’inicia amb els records d’una relació que es perd en el temps i on
Lloret i el mar es miren. Continua amb els viatges i el comerç de
cabotatge per la Mediterrània i les grans aventures d’altura dels
pilots i navegants lloretencs.
Es tanca amb la desaparició d’aquests grans viatges a mans del
vapor, degut a que els mestres d’aixa i els vaixells de vela no
podien competir amb la força de la nova tècnica, la pèrdua de les
colònies al 1890 i la tornada dels que van marxar, alguns amb
fortuna i uns altres amb la sort de recuperar la relació amb el
poble, la pesca, l’horta i el bosc. Per acabar, es mostra tot allò
que aquests fets han deixat a la vila en forma de patrimoni.
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Planta baixa

Planta 1
Planta baixa

Aquest primer espai tracta l’ancestral relació del mar i Lloret a
través d’una col·lecció d’objectes i records i amb l’ajuda d’una
projecció. Presenta els fets més significatius de la història del mar
i Lloret abans del gran esclat del comerç marítim. Explica la
construcció de la pròpia casa i la seva significació dins del poble.
1.1 L’onada del temps
1.2 La llar dels Garriga Mataró
1.3 La conquesta del mar

Planta 1

Aborda el comerç marítim de Lloret per la Mediterrània presentant
les rutes que feien els vaixells de cabotatge, les maquetes
d’aquests vaixells i els productes que transportaven, així com els
rastres que aquest tipus de comerç va deixar a la vila:
personatges, documents, imatges, gravats, objectes... i la relació
amb altres ports.
2.1 Treure profit del vent
2.2 El cabotatge, el comerç de la nostra mar
2.3 Les vivències d’un viatge de Lloret a Cadis

Planta 2

Arrenca a partir del decret de Carles III, quan els lloretencs
decideixen construir els seus propis vaixells per comerciar i viatjar
fins a Amèrica. Dóna a conèixer els mestres d’aixa i els armadors,
la tipologia dels vaixells d’altura, les eines per construir-los, la
tècnica i les rutes. Tracta la gran aventura que suposava un viatge
a vela travessant l’Atlàntic i finalitza amb dos aspectes
fonamentals: els noms i cognoms de les nissagues marineres de
Lloret i el llegat que van deixar a la vila.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Navegant pel món
Cop d’aixa: la construcció de vaixells d’altura
Un comerç de risc
Movent la càrrega
Les terres d’Amèrica
Les nissagues marineres de Lloret
El llegat dels Americanos

Aquest espai ens porta de nou a casa, quan els vaixells de vela
van deixar de ser competitius i es van perdre les colònies. Mostra
el ritme de vida d’un poble on convivien pescadors i pagesos. Un
poble que buscava sortida pel mar, però també pel bosc amb la
fabricació de taps i bótes. Un poble que treballava l’horta i que no
intuïa la revolució turística que viuria arribat el segle XX.
4.1 El mar, el bosc i l’horta
4.2 La vida d’un poble
4.3 El Lloret del record

El viatge finalitza mostrant els diferents atractius de turisme
cultural que ofereix la vila i que formen part d’una idea global
anomenada MOLL. Una idea que pretén donar a conèixer el Lloret
invisible que s’amaga darrera el sol i la platja, i que ens transporta
més enllà, cap el territori de la memòria.
5.1 Lloret mira al futur
5.2 La porta del Lloret invisible

