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1. QUÈ S’INAUGURA EL 29 DE JUNY?
El Museu del Suro de Palafrugell inaugura el proper 29 de
juny nova seu a l’edifici modernista de Can Mario.
El proper divendres 29 de juny, s’inaugura el nou Museu del Suro de
Palafrugell, ubicat a la fàbrica surera modernista de Can Mario, posant en
funcionament els següents espais:

o

o
o

o

o

La sala d’exposicions temporals de 240 metres quadrats, (amb una
exposició sobre la fàbrica a la dècada de 1920, anomenada “Si les parets
parlessin”).
L’auditori-sala d’audiovisuals (amb la projecció d’’una producció sobre la
història de la fàbrica que s’ha encarregat a Jordi Rocas).
L’espai de tallers, que arrenca amb força amb tallers i activitats guiades
vinculades al suro per a totes les edats (Mil i una formes, Jocs de llum,
Experimenta, Escales amunt, etc).
La resta de la planta baixa, ja que encara no es disposa de l’exposició
permanent, s’obrirà amb les següents exposicions que permetran donar
una idea global del que representa el món del suro: una exposició de
Josep Capellà sobre la pela del suro, una exposició que permet resseguir
tota la transformació manufacturera i industrial, l’exposició Literasuro de
Prudenci Bertrana i una mostra d’artesania tradicional surera).
El mòdul d’acolliment amb la botiga especialitzada en productes de suro.

A més de les exposicions, tallers i audiovisuals descrits es farà sonar l’antic
corn de la fàbrica (autèntic emblema de la vida diària en el Palafrugell
industrial), es faran teatralitzacions (a través de l’Escola de Teatre de
Palafrugell) i recitacions de textos de Pla, Gaziel, Prudenci Bertrana, entre
d’altres.
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2. UN MUSEU AMB HISTÒRIA
L’origen del Museu del Suro de Palafrugell s’ha de vincular a la figura de
l’arqueòleg gironí Miquel Oliva i dels investigadors locals Joan Badia i Albert
Recasens els quals fundaren el Museu de Palafrugell l’any 1972. Les primeres
colleccions, exposades a la Casa de la Cultura Josep Pla de Palafrugell, es
crearen a partir de les prospeccions arqueològiques fetes a la zona i d’una
primera collecció de material etnogràfic.
A
partir
de
1979,
les
installacions es traslladen al
centre cultural, anomenat Can
Genís, on el museu inicia
l’activitat creant els primers
inventaris,
les
exposicions
temporals i seguint amb diferents
excavacions arqueològiques al
territori.
A inicis dels anys vuitanta la
institució es divideix per crear
l’actual arxiu de Palafrugell.
Començant així un moment de
canvi per dotar al museu d’una
especialització monogràfica que donaria resposta a l’interès que existia des
de feia temps de vincular el museu amb la indústria suro tapera.
Aquest procés va formar part d’una reordenació museística del Baix Empordà
dotant de caràcter monogràfic diferents museus de la comarca. Sens dubte,
l’increment de l’interès de cada un dels museus jugaria a favor de l’increment
de l’interès global del territori que, a la vegada, es dotava d’infraestructures
eficaces en la conservació del patrimoni.
A partir del 1986, i amb la finalitat de projectar un museu especialitzat, es
crearà la primera plaça de conservador i es farà l’encàrrec del projecte
museològic tot iniciant una important política d’adquisicions. El 1989 es va
activar la relació amb el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de
Catalunya que culminà amb la declaració del Museu del Suro com a secció de
l’anterior. Finalment, al 1991, s’inauguren els primers espais d’exposició
permanent a l’edifici del c/ Tarongeta.
Des d’aleshores s’han atès a 234.000 visitants i 166.000 usuaris en activitats
diverses (festa de la pela del suro, etc). S’han realitzat 123 exposicions
temporals, 171 activitats (conferències, tallers, projeccions.) i 2.873 visites
guiades.
El Museu compta amb un fons de 6.200 objectes i un important centre de
documentació surer (biblioteca/hemeroteca de 6.600 volums, arxiu
documental i arxiu d’imatges...) que ha rebut més de 2.000 consultes.
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3. EL TRASLLAT A LA FÀBRICA DE CAN MARIO:
UN LLARG PROCÉS
Pràcticament en parallel a l’inici de la feina com a Museu del Suro, el mateix
any 1991, es va generar a Palafrugell una nova oportunitat. La fàbrica
Armstrong es venia després d’un llarg procés d’abandonament de l’activitat
surera, les seves dependències al centre de Palafrugell. El primer Pla Especial
que es va redactar, poc amatent al reconeixement d’una important
oportunitat patrimonial i de desenvolupament local, va generar una forta
contestació. L’oportunitat va esdevenir un problema social i polític que va
trigar una dècada a resoldre’s. Finalment l’any 2001 s’aprovà la figura de
planejament definitiva.
En tot el procés que va durar gairebé una dècada, i també en els documents
finals, es va plantejar la ubicació del nou Museu del Suro en aquesta fàbrica.
Tot el llarguíssim procés va servir també perquè la Generalitat declarés,
gràcies a una iniciativa ciutadana, el dipòsit d’aigua modernista de Can Mario
com a Bé Cultural d’Interès Nacional, la màxima protecció del patrimoni a
Catalunya, i encara a hores d’ara, l’únic BCIN del món del suro.
Amb la decisió de traslladar el Museu del Suro a la fàbrica modernista de Can
Mario s’obria un nou horitzó ple de possibilitats. La ubicació central de
l’empresa en la trama urbana permetria un major públic potencial (en aquest
sentit l’objectiu és ambiciós, es vol arribar a 30.000 visites anuals).
L’edificació modernista de la fàbrica surera històricament més important de
Catalunya possibilitaria una major coherència entre l’edifici i el contingut
(colleccions del món del suro a Catalunya). A més el Museu, gràcies a una
més gran superfície disponible, podria fer un gran salt en les seves
propostes: esdevenint un centre d’activitat important, amb un espai
d’exposicions temporals de 240 metres quadrats (doblant la superfície
actual), amb un auditori ben equipat de 104 places, amb un espai de tallers,
amb una exposició permanent aproximada de 1.300 metres quadrats, amb
una botiga especialitzada en productes de suro, amb un centre de
documentació també especialitzat i amb una vinoteca/enoteca per arrodonir
les sensacions i la complementarietat de la programació.
La renovació del Museu és una oportunitat per fer la infraestructura
competitiva, tant amb els museus com amb les ofertes de lleure més actuals.
Ens imaginem un museu del suro eficient, amb la comunitat ben integrada,
que treballant sobre una base patrimonial no perdi de vista ni el present ni el
futur, que generi coneixement i diàlegs, que es converteixi en un pol
d’atracció pel municipi i en un referent pels territoris surers de Catalunya,
que destaqui per la capacitat de generar experiències satisfactòries, pel seu
dinamisme i per la seva capacitat d’innovació.
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4. ESTAT DE FINANÇAMENT
FASE
Fase 1

INSTITUCIÓ/PROGRAMA
Feder 2002/2003

250.000,00 €

Ajuntament

210.982,15 €

MNACTEC (2001/2002)
Generalitat Cultura 2003
Fase 0

Fase 2

SUBTOTAL FASE 0

370.813,54 € 873.795,69 €
200.000,00 €

Ajuntament

200.000,00 €

200.000,00 €

40.000,00 €

SUBTOTAL FASE 2

440.000,00 €

Generalitat PUOSC

233.691,00 €

Ajuntament

223.221,77 €

Feder 2006
Feder 2006
complementari

300.000,00 €

MNACTEC (2006)
Diputació de Girona
(2006/2009)

186.000,00 €

1.313.795,69
€
223.221,77 €

43.087,23 €

300.000,00 €
1.286.000,00 €

2.599.795,69
€
64.430,00 €

64.430,00 €

Diputació Pla Museus
Generalitat Servei de
Museus

20.000,00 €

SUBTOTAL FASE 3C

94.930,00 €

10.500,00 €

Ajuntament

160.095,40 €

Generalitat PUOSC
Dir. Gral. Patrimoni
Cultural

250.000,00 €

2.694.725,69
€
160.095,40 €

200.000,00 €
70.000,00 €
680.095,40 €

FEDER

800.000,00 €

u per cent cult generalitat

125.000,00 €

Ajuntament

575.000,00 €

Diputació de Girona

100.000,00 €

SUBTOTAL FASE V

220.813,54 €

150.000,00 €

Feder 2004/2005

SUBTOTAL FASE 4

Fase 6

30.000,00 €
220.813,54 €

ACISA Conveni urbanístic

Fase 5

210.982,15 €

Ajuntament
Dornier (2002/2003)
enderroc accident

Fase 3
complementari Ajuntament

AJUNTAMENT

12.000,00 €
502.982,15 € 502.982,15 €

SUBTOTAL FASE 3

Fase 4

ACUMULAT

SUBTOTAL FASE 1

Generalitat Cultura 2005

Fase 3

QUANTITAT

1.600.000,00 €

PUOSC

211.138,80

Ajuntament
1% cultural español
Ministerio de Fomento

52.784,70 €
791.770,47 €

SUBTOTAL FASE VI

1.055.693,97 €

TOTAL

6.030.515,06 €

3.374.821,09
€

575.000,00 €
4.974.821,09
€
52.784,70 €

6.030.515,06
€

1.707.327,56 €
28,31
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5. QUINS ESPAIS S’INAUGUREN?
Els serveis centrals del Museu s’articulen en tres espais principals a l’antiga
fàbrica de Can Mario.
Dos són edificis patrimonials (BCIL dins l’entorn de protecció del dipòsit): les
naus industrials i Cal Ganxó i el tercer, de nova construcció i clarament
diferenciable tant pels materials com pel llenguatge compositiu, adossat a les
naus, té la funció principal de mòdul d’acolliment, espai d’installacions i
magatzem.
El dia 30 de juny s’inaugurarà els edificis industrials i el mòdul d’acolliment.
L’edifici de Cal Ganxó està en procés de rehabilitació (obra adjudicada).
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5.1 LES NAUS INDUSTRIALS A CAN MARIO
(1899-1907)
Durant la primera etapa de construcció a la fàbrica de Can Mario (18991902), entre d’altres edificis, es varen construir dos coberts parallels
disposats perpendicularment a l’actual carrer de Pi i Margall, en aquell
moment en construcció. Aquests coberts havien de servir per quadres i
magatzems.
L’any 1903 es va presentar a l’Ajuntament una sollicitud de reforma de la
façana que preveia, d’una banda, la construcció d’un pis sobre els edificis
anteriors d’una sola planta i, per l’altra, la unió de les dues naus a través
d’un cos frontal on es va situar la porta principal de la fàbrica. La disposició
final va ser la d’un pati central limitat per les dues naus paralleles unides en
els seus extrems per ponts. El primer pis es sustenta sobre jàsseres de
gelosia en una nau i sobre pilars de fundició i bigues en l’altra. Les cobertes,
a dues aigües, se sustentaven a partir d’encavalcades de fusta de grans
dimensions. En aquell moment, la façana del carrer de Pi i Margall era plana,
amb obertures senzilles i coronada, seguint la forma de les cobertes de les
naus. Tota la construcció va estar a càrrec de Sebastià Carré de Palafrugell.
L’any 1907 s’encarregà a l’arquitecte General Guitart Lostalo la decoració de
la façana principal. Es va fer un projecte modernista, simulant parets de
cadirat i amb decoracions de maó i ceràmica esmaltada que ressalten les
obertures. L’espai central es va coronar amb una petita torre de coberta molt
pronunciada a quatre vessants de llosetes de ceràmica, a la qual s’hi
accedeix per l’interior a través d’una escala de cargol. El treball es va
rematar amb un excellent treball de forja en el que destaca la imponent
porta de ferro.
Quan a les funcions històriques d’aquest espai, ja a l’any 1906, s’hi inicia la
fabricació del paper de suro: a la part baixa de la nau sud hi havien les
installacions per laminar el suro i al pis superior s’hi acabaven les bobines. A
la planta baixa de la nau nord s’hi produïa l’electricitat amb un motor a gas
pobre Deutz, a la planta superior s’hi triava el laminat de suro per a paper.
Quant la fabricació de paper es trasllada, molts anys després, a altres
indrets, els pisos superiors de les naus esdevingueren enormes seccions de
triar taps, taps de formes especials i de fer capnets. Una vegada tancada la
fàbrica de Palamós (ja estem parlant de la dècada dels setanta), la direcció
hagué de reubicar molt personal dedicat a vendes, embarcaments, etc... Per
això compartimentaren més la planta baixa de la nau nord, baixant sostres,
creant despatxos individuals, cosa que amagà l’arquitectura original (que ara
s’ha posat en valor amb la rehabilitació). També a la dècada dels setanta,
perdurant fins els primers vuitanta, a la planta baixa de la nau sud, fruit d’un
pacte entre la direcció i els aleshores anomenats jurats d’empresa, s’hi
installà un economat pels treballadors de la fàbrica, on aquests podien
adquirir queviures i roba a preus pràcticament de cost.
En el nou Museu les dues naus senceres (BCIL) es dediquen exclusivament a
àrea pública: exposició permanent, exposicions temporals, tallers i auditori.

7

5.1.1 ESPAI D’EXPOSICIÓ PERMANENT
S’ubica a part de la planta baixa (nau nord i pati central descobert) i per tota
la primera planta (naus nord i sud). La seva superfície aproximada és de
1.250 metres quadrats.

5.1.2 ESPAI MANUFACTURES SALA
D’EXPOSICIONS TEMPORALS
Sala de 240 metres quadrats ubicada a la planta baixa de la nau sud, a la
banda de llevant, i al costat de l’auditori i dels tallers, equipada de manera
molt flexible per poder acollir exposicions de diverses dimensions i amb
requeriments de muntatge molt diferenciats.

8

5.1.3 ESPAI GEMINUS DE TALLERS
Aquest espai s’ubica al passadís de llevant entre les dues naus de la planta
baixa. Pot acollir més de 30 persones i els seus usos es combinaran amb
ofertes per a tota mena de públics.

5.1.4 AUDITORI MIQUEL VINCKE & MEYER
L’auditori s’ubica a la planta baixa de la nau sud, a l’extrem de ponent, al
costat de l’Espai manufactures d’exposicions temporals. Té una capacitat per
a 104 persones assegudes i estarà equipat amb sistemes de so, dades i
projeccions audiovisuals.
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5.2 MÒDUL D’ACOLLIMENT (2010-2011)

Construcció de nova planta realitzada entre els anys 2010 i 2011 sobre un
projecte original de Farré, Orteu, Piferrer Arquitectes. És un projecte
preseleccionat pels premis d’arquitectura de les comarques gironines. Els
materials dominants són el vidre i l’acer per diferenciar-se dels edificis
patrimonials que l’envolten i subratllar-los.
L’edifici s’estructura en tres nivells, amb una superfície útil total de 430,62
m2. La seva funció principal és la d’acolliment de visitants i botiga del Nou
Museu del Suro amb una planta de 168,24 m2. Té una planta soterrani on hi
ha quatre espais principals diferenciats: un pel control centralitzat de totes
les installacions del museu (42,89 m2), dos espais de dipòsit d’objectes
(d’uns 25 m2 cadascun, un equipat amb compactes i l’altre amb prestatges
convencionals) i un espai de dipòsit museogràfic (78,34 m2) on també
s’habilitarà un petit espai de vestidor per als treballadors. La planta pis,
oberta a l’aire lliure i amb una superfície útil de 58,61 m2, es dedica
exclusivament a installacions, principalment vinculades a la climatització.
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6. EL NOU MUSEU, UN EMBLEMA SECTORIAL
PER A LA INDÚSTRIA SURERA
La rehabilitació d’una indústria surera modernista
esdevindrà un emblema sectorial per a la indústria
surera catalana.
La ubicació del nou Museu del Suro es projecta en una antiga fàbrica surera,
la més important de la zona surera catalana. Compta, a més del seu passat
rellevant dins el sector, amb uns elements poc comuns en les construccions
sureres que, sovint, són edificis funcionals sense concessions als elements
decoratius ni la participació d’arquitectes reconeguts. Aquest aspecte encara
fa més rellevant el conjunt, en el que destaquen els elements modernistes,
les dimensions i l’estructura. Per la seva representativitat històrica i per les
seves característiques aquests edificis són els que millor podran reflectir la
importància de la indústria del suro en aquesta vila i a Catalunya.
Palafrugell actualment és, conjuntament amb Cassà de la Selva, la primera
població catalana en transformació i comercialització de productes del suro. A
més, acull els centres de decisió sectorials: l’Associació d’Empresaris Surers,
l’Institut Català del Suro i Retecork (Xarxa europea de territoris surers).
Globalment el sector factura a l’any al voltant dels 250 milions d’euros i és
líder mundial en el subsector de taps de cava i xampany.
El Museu del Suro de Palafrugell representa per a la indústria surera un
emblema sectorial de primer ordre que realça els seus valors ecològics,
ambientals i de tradició (moltes són empreses més que centenàries) en un
context de PYMES, altament tecnificades i amb implementació de normatives
de qualitat ambiental en tots els seus processos.
El nou Museu del Suro incrementarà i consolidarà unes sinergies necessàries
entre el sector industrial i patrimonial que s’han de basar en el diàleg entre el
passat, el present i el futur.
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7. EL NOU MUSEU ÉS UN LLOC PER A LA
INTERPRETACIÓ
El museu és un lloc per a la interpretació i suport
d’ús dels espais naturals de l’entorn.
La sureda, un bosc mediterrani que a Catalunya es dona en les comarques de
l’Alt i el Baix Empordà, la Selva, el Gironès, el Maresme i el Vallès Oriental,
ha estat històricament la causa del desenvolupament de la indústria surera a
Catalunya.
El projecte del Museu del
Suro s’ha de concebre com
una
infraestructura
de
suport a la interpretació i
difusió d’un entorn natural
que compta en el propi
municipi amb 3 àrees
integrades al Pla d’Espais
d’Interès
Natural
(Gavarres, Muntanyes de
Begur i Cap Roig-Castell).
Tanmateix, la sureda és
part constitutiva important
del Parc Natural de l’Albera
i del Parc Natural del
Montseny.
El Museu del Suro, doncs, és una eina imprescindible per a la interpretació
d’aquestes àrees, especialment pel que fa referència els seus aspectes
biològics i ecològics, així com en les formes com s’ha concretat la relació
entre l’home i el bosc.
L’estudi i difusió dels aspectes ecològics de la sureda estan contemplats en
l’activitat normal de l’actual museu (en l’exposició permanent, en itineraris
guiats, en exposicions temporals i en la Festa de la Pela del Suro de Llofriu).
Lògicament, l’execució del nou projecte de Museu del Suro servirà també per
potenciar aquests aspectes.
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8. EL NOU MUSEU, LA CONVERSIÓ D’UN BUIT
INDUSTRIAL
Conversió d’un buit industrial en el centre del poble
en zona de recursos per al desenvolupament a partir
de la potenciació de la memòria.
El centre urbà de Palafrugell es trobava en una situació de degradació
important per l’abandonament de l’activitat industrial surera. Concretament,
el tancament de la fàbrica Armstrong (l’any 1993) havia significat la
necessitat de reordenar i renovar un buit industrial d’aproximadament
12.000 metres quadrats per integrar-lo en la trama urbana.
La desindustrialització del centre ha permès obrir nous espais públics que
milloren els accessos, donen resposta a les necessitats d’aparcament i
permeten obrir nous espais culturals. Aquest darrer s’ha consolidat amb el
desenvolupament, per part de la Fundació Privada Vila Casas, d’un centre
d’art contemporani.
D’altra banda l’Ajuntament de Palafrugell ha abordat la urbanització de la
plaça central
i la rehabilitació, per fer-la visitable, de la torre-dipòsit
modernista que va ser declarada per la Generalitat Bé Cultural d’Interès
Nacional.
Amb l’execució de les obres per reubicar el Museu del Suro es tanca una
operació de reconversió d’un espai degradat en un centre de serveis que
incidirà en el desenvolupament social, cultural i econòmic del territori i la
seva gent.
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9.
EL
NOU
MUSEU,
DESENVOLUPAMENT LOCAL

UNA

EINA

DE

El Museu és una de les eines per al desenvolupament
local, preveu, a més de l’exposició permanent, un
mòdul comunitari.
El Museu del Suro és un element per al desenvolupament comunitari, no
només des d’un punt de vista econòmic (argument de visita de la població,
desestacionalització, etc.) sinó també des d’un punt de vista social i cultural.
El nou museu preveu, a més de l’àrea d’exposició permanent i els serveis
(biblioteca, arxiu...), el que anomenem “mòdul comunitari” (que inclou un
auditori per 104 persones, un taller de pràctiques i una sala d’exposicions
temporals d’uns 240 metres quadrats).
La política d’exposicions pretén:
-

Una diferenciació positiva del Museu del Suro, oferint productes de
qualitat relacionats amb el patrimoni cultural i natural del món del suro.

-

Esdevenir un vehicle de comunicació de la comunitat per a la comunitat.

-

Incidir sobre un públic més nombrós i diferenciat.

-

Renovar l’atenció sobre un museu ja conegut.
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10. EL NOU MUSEU UN RECLAM PEL TURISME
CULTURAL
El Museu del Suro serà un reclam per al turisme
cultural i, per tant, per a la desestacionalització, a
partir de la potenciació identitària.
El nou Museu del Suro serà un argument sòlid, per autèntic, i de qualitat de
diferenciació de la oferta de Palafrugell i, per tant, d’atracció del turisme
cultural. El públic forani usuari de museus a Catalunya el conformen
persones normalment amb un nivell cultural mig-alt, segment que es
correspon majoritàriament amb el de major capacitat econòmica i que es
mou amb criteris menys estacionals. En aquest sentit, el desenvolupament
del museu enllaçaria amb la renovació de la projecció turística que es vol
donar a la població.
El nou Museu del Suro també permetrà, però, un millor treball des d’un punt
de vista cultural. Si ens atenem a la seva concreció física, es potenciarà
l’exposició permanent, fent-la més eficient des d’un punt de vista
comunicatiu, sense escatimar els escenaris realistes, la interactivitat, la
virtualitat, l’espectacularitat, el caràcter demostratiu i la comunicació oral
directa. Si ens atenem al contingut, com diu Josep Pla, una de les
característiques del sector surer català és que s’ha creat tot una civilització al
seu voltant. La potenciació d’aquest referent, la mostra d’unes formes de
treball, de vida, de relació, són també un assaig d’interpretació del món.
En aquest sentit el nou Museu del Suro serà una proposta d’interpretació de
l’entorn, del passat, de les permanències d’aquesta cultura secular, però
també serà un espai per al foment de la nova creació cultural.
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11. EL NOU MUSEU, PROPOSTA D’UTILITZACIÓ
DEL PATRIMONI INDUSTRIAL CATALÀ
El museu, amb la rehabilitació de la part d’una
fàbrica modernista, és una proposta d’utilització
cultural del patrimoni de la industrialització catalana.
L’antiga fàbrica Armstrong, objecte de la intervenció, es va fundar l’any 1900
i va ser la més important del sector surer català, arribant a representar més
d’una tercera part d’aquest. És una de les poques fàbriques sureres que,
explícitament, introdueix un concepte d’imatge en la concepció i decoració
dels edificis. Formalment s’inclou en la corrent artística del modernisme.
El projecte del Museu del Suro afecta a l’entorn de protecció de la torredipòsit, declarada Bé Cultural d’Interès Nacional. Els edificis destinats a nou
Museu, els més nobles de l’antiga fàbrica, estan declarats Bens Culturals
d’Interès Local. Així, el continent i l’entorn esdevenen el primer objecte
d’exposició.
A més d’ésser un exemple de reutilització de patrimoni industrial per a
finalitats culturals, aquesta rehabilitació posarà el Museu del Suro en la línia
dels altres museus del sistema de Ciència i Tècnica de Catalunya, tots ubicats
en antics edificis industrials.
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12. HORARIS
Museu del Suro
Placeta del museu, nº1.
17200 Palafrugell
Tel.: 972 30 78 25
a/e: info@museudelsuro.cat

Oficines
Carrer Tarongeta, nº31.
17200 Palafrugell
Tel.: 972 30 78 25

www.museudelsuro.cat

Horaris
Horari d’hivern
De l’1 d’octubre al 31 de maig

Horari d’estiu curt
De l’1 al 14 de juny
Del 16 al 30 de setembre

Horari d’estiu
Del 15 de juny al
15 de setembre

De dimarts a divendres de 10h a 13h i de
16h a 19h
Dissabte de 10h a 13h i de 16h a 20h
Diumenge i festius de 10h a 14h
Dilluns tancat

De dimarts a dissabte de 10h a 14h i de
17h a 20h
Diumenges i festius de 10h a 14h
Dilluns tancat

De dilluns a dissabte de 10h a 14h i de
17h a 20h
Diumenges i festius de 10h a 14h

Tancat
1 de maig, 25 i 26 de desembre, 1 i 6 de gener.
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12.1 ACCÉS OBERT AL PÚBLIC
El Museu del Suro obre les portes dels diferents
centres patrimonials que gestiona.
Què s’hi pot veure?
Museu del Suro
Exposició permanent
Exposició temporals
Botiga
Bosc d’alzines sureres
Auditori
Visites guiades, tallers i activitats.

Centre d’Interpretació del
Dipòsit Modernista de Can Mario
Exposició permanent
Audiovisual
Pujada al dipòsit
Préstec binocles
Botiga

Conjunt Monumental de
Sant Sebastià de la Guarda
Torre de guaita medieval
Jaciment iber
Audiovisual
Exposició temporal
Préstec binocles
Botiga
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