NOTA DE PREMSA

Passejada comentada pel patrimoni del suro a Palafrugell
La proposta del Museu del Suro de Palafrugell per a les Jornades Europees de
Patrimoni
El Museu del Suro de Palafrugell participa, un any més, a les Jornades
Europees de Patrimoni organitzant una passejada guiada al centre de
Palafrugell, el dia 13 d’octubre a les 11.00 h, per observar la influència de la
indústria surera en l’urbanisme de la vila.
La transformació de la vila de Palafrugell es deu a l’evolució de la indústria
surotapera. Des del segle XVIII la vila va ser un pol d’atracció per a població
forana. El 1719 hi havia censats 821 habitants i al 1787 ja n’hi havia 2.609.
Aquest creixement culminà l’any 1910 quan s’arribà a 9.018 habitants, en un
moment en que coexistien els tapers artesanals amb la implantació de la
primera mecanització i la indústria iniciava la seva diversificació amb la
introducció gradual de noves produccions. Els edificis industrials també van
evolucionant amb el temps, dels petits obradors artesanals del segle XVIII, les
“botigues”, es passarà a la concentració de treballadors a les grans fàbriques a
finals del segle XIX i durant el segle XX.
Els efectes de la implantació de la indústria surera superen els àmbits
econòmic i tecnològic. La transformació va ser radical. Pla defineix la
repercussió del gran moment de la indústria: “La bona cuina, les platxèries de
les colles d’amics a les barraques de les platges, l’afició a cantar i ballar, els
grans cafès, les innombrables societats, les primeres cooperatives, l’interès
per les bones escoles, els primers cementiris civils, l’aparició de nuclis de
persones de religió reformada, les idees republicanes i federals, les lògies
francmaçòniques, l’animadversió apriorística per totes les formes d’autoritat,
la tendència a tenir un rei al cos... tot això i moltes coses més – l’indefectible
cafè, copa i puro- són indestriables.” (J.Pla: El meu país)
Aquesta nova “civilització surera” es va matisant i transformant amb la
proletarització que portà la gran indústria ja en el segle XX.
En aquest recorregut comentat es parlarà de com aquesta transformació de
l’espai urbà es reflecteix en el patrimoni que s’ha conservat a la vila.
L’explicació anirà a càrrec del director del Museu, Josep Espadalé, i el punt de
sortida serà el Museu del Suro.
A més d’aquesta activitat, durant el cap de setmana tots els centres que
gestiona el Museu del Suro (Torre de Guaita de Sant Sebastià i el propi Museu)
oferiran una jornada de portes obertes.
Les Jornades Europees del Patrimoni són la manifestació cultural participativa
més important d’Europa en relació al patrimoni. El caràcter de les activitats de
les JEP contribueix a reunir als ciutadans i posa en relleu la dimensió europea i
el valor del patrimoni cultural en 50 estats signataris del Conveni Cultural
Europeu. Cada any s’organitzen més de 70.000 actes per tal de contribuir a la
presa de consciència sobre el patrimoni comú d’Europa i la necessitat constant
de la seva protecció, així com per crear experiències de patrimoni cultural
compartit, promoure la inclusió i fomentar la creativitat i la imaginació.
Aquesta festa del patrimoni és una gran oportunitat per donar a conèixer el
patrimoni cultural de Catalunya i, com cada any es convida als municipis i tots

els agents culturals relacionats amb el patrimoni, a obrir i mostrar els seus
béns i espais patrimonials, perquè els ciutadans gaudeixin de visites gratuïtes
i de les activitats que organitzin, per tal de donar a conèixer en profunditat el
seu patrimoni, i així aconseguir la implicació social en la seva salvaguarda i
valoració.
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