AGENDA

Museu del Suro
Placeta del Museu del Suro s/n.
17200 Palafrugell
Telf. 972307825
www.museudelsuro.cat
info@museudelsuro.cat
Horari
De dimarts a divendres de 10.00 a 13.00 h i de 16.00 a 19.00 h
Dissabte de 10.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h
Diumenges i festius de 10.00 a 14.00 h
Últim dissabte de mes, entrada gratuïta

Setembre 2 0 20

MUSEU DEL SURO
DE PALAFRUGELL

Centre d’Interpretació del Dipòsit d’Aigua Modernista de Can Mario
Plaça de Can Mario – Palafrugell (Panoràmica privilegiada de l’Empordanet)
Horaris fins al 13 de setembre
De dimarts a divendres d’ 11.00 a 13.00 h i de 17.00 a 19.00 h
Dissabtes d’11 a 13.30 h i de 17.30 a 20.00 h
Diumenges i festius d’ 11.00 a 13.30 h

Centre de Descoberta del Patrimoni i el Paisatge
de la Muntanya de Sant Sebastià de la Guarda
Muntanya de Sant Sebastià – Llafranc

Torre de Guaita del s. XV
Horaris a convenir amb reserva prèvia.

Per poder visitar els diferents espais del Museu és obligatori l’ús de
mascaretes i cal seguir les mesures de seguretat indicades.

Calendari d’activitats Agost 2020
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Segueix-nos!

#museudelsuro

Dia amb activitat

Tancat per la tarda

Tancat tot el dia

Amb la col·laboració de

© Arxiu Leopoldo Pomés

EXPOSICIONS

ACTIVITATS I VISITES GUIADES

DESPRÉS DE TOT. LEOPOLDO POMÉS (Barcelona, 1931 – Girona, 2019)
BIENNAL DE FOTOGRAFIA XAVIER MISERACHS

De dimarts a diumenge amb reserva d’hora prèvia UN EXTRATERRESTRE AL MUSEU
Gimcana familiar lliure per a conèixer de manera lúdica i amena algunes de les característiques de l’univers surer.
• Activitat inclosa en el preu de l’entrada.
• Per a famílies amb infants fins a 8 anys.
• Cal trucar per reservar al 972307825, aforament limitat.

Exposició oberta al públic del 2 d’agost a l’11 d’octubre.
La Biennal de Fotografia Xavier Miserachs se celebra a Palafrugell i té com a objectiu la promoció i difusió de la
fotografia documental, entesa com a fotografia útil i respectuosa amb la realitat. Una eina necessària per conèixer,
sentir i reflexionar sobre les diferents visions del nostre passat i del nostre present.
La comissió organitzadora de la Biennal de Fotografia Xavier Miserachs està constituïda per fotògrafs i persones
dedicades al món de la gestió cultural.
De totes les figures de la generació de Xavier Miserachs, Leopoldo Pomés és potser el més inclassificable. Fotògraf,
publicista, escriptor, dissenyador, restaurador i gastrònom, va contribuir de manera considerable a la renovació de la
mirada del país en uns anys de grisor i obscurantisme.
Malgrat les diverses activitats que va desenvolupar al llarg de la seva prolífica carrera no va deixar mai de fotografiar.
De fet, Pomés es considerava, per sobre de tot, fotògraf.
Fou guardonat amb la Medalla d’Or al Mèrit Artístic de l’Ajuntament de Barcelona, el Premi d’Arts Plàstiques de la
Generalitat de Catalunya (1998), la Creu de Sant Jordi (1999) i el Premi Nacional de Fotografia (2018).
“Després de tot”, comissariada per Karin Leiz i Juliet Pomés Leiz, proposa una lectura nova i diferent de les imatges
de l’autor. Una combinació de còpies d’època conegudes amb altres d’inèdites que mostren unes característiques
constants i molt insistents, de vegades obsessives en la seva producció, que no sempre s’han pogut apreciar en les
nombroses exposicions fetes al llarg de la seva vida.

VISITES GUIADES I EXPERIÈNCIES PER A GRUPS AMB RESERVA PRÈVIA
Per a grups amb uns mínims i màxims establerts. Demaneu més informació i reserva a info@museudelsuro.cat
Més de dos segles fent taps

Visita per l’exposició del Museu del Suro on s’explicaran continguts relacionats amb
l’alzina surera i les seves característiques, la pela del suro, el procés de transformació artesanal i el mecanitzat així com la
història de la indústria suro-tapera a Palafrugell i el cas de l’empresa Miquel Vincke i Meyer, fàbrica líder en exportació de
suro a l’Espanya de la dècada del 1920.

Un bosc a la mida de l’home

Us proposem un passeig agradable per una sureda de Llofriu, explicarem in situ les
característiques de l’alzina surera, l’ecologia del bosc mediterrani i el treball dels peladors, sabrem les eines que s’utilitzen,
les formes de vida característiques del seu treball i un munt d’anècdotes associades.

Ibers, sants, corsaris i turistes

Situats a la muntanya de Sant Sebastià de la Guarda a Llafranc i acompanyats dels
nostres guies us sorprendrà el recorregut cronològic pel cim de la muntanya explicant els diferents usos del territori al llarg
dels 2600 anys d’ocupació. Podreu conèixer l’antic poblat iber (s. VI a I ac), la torre de guaita del s. XV (BCIN), l’ermita i
hostatgeria del s. XVIII i el far del s. XIX.

Taps, vins i mercats: Una explosió de colors

L’ Empordà és terra de suro i vi, un maridatge perfecte per gaudir d’un
matí vinculat al sentit del gust. Amb aquesta iniciativa us apropareu al món del suro i les seves curiositats i farem una
degustació de vins empordanesos. Per acabar es proposa una visita lliure pel mercat de verdures, carn i peix de Palafrugell,
amb l’ànim de conèixer el producte local.

Les Tapes dels Tapers. La cuina de la memòria de l’esplendor de l’època surera.

L’experiència de Les tapes dels
tapers, que està organitzada conjuntament pel Museu del Suro i el restaurant la Sala de l’Isaac, és un maridatge entre la
cultura, el patrimoni i la gastronomia. Es tracta d’ una visita guiada al Museu per apropar el visitant a la “civilització”
surera, substrat de totes les poblacions situades al voltant de les Gavarres. Podreu conèixer l’antic ofici dels tapers i visitar
el conjunt patrimonial surer més rellevant d’Europa, on l’edifici del Museu és un dels elements més importants. Durant el
recorregut guiat es parlarà de la importància de la gastronomia en la forma de vida dels treballadors de la indústria surera.
Seguidament, al restaurant La Sala de l’Isaac de Llofriu, es gaudirà d’una experiència culinària de la mà del xef Isaac Sabrià,
amb el tast d’una selecció dels menjars de que gaudia la gent del territori: les Tapes dels Tapers, una proposta des de la
memòria.

De dimarts a diumenge amb reserva d’hora prèvia AJUDA’NS A TROBAR EL LLADRE, CLUEDO AL MUSEU
Cluedo lliure per a famílies i joves per a descobrir els secrets del món surer a través de la resolució d’un misteri.
• Activitat inclosa en el preu de l’entrada.
• Per a famílies amb infants a partir de 8 anys. Grups de màxim 3 persones a partir de 18 anys.
• Cal trucar per reservar al 972307825, aforament limitat.
• Amb la col·laboració de “El Gremio de la Càbala”.
Divendres 4 de setembre a les 18.30 h ÒPERA AL MUSEU: La Favorita de Gaetano Donizzetti
Reproducció de l’òpera en quatre actes “La favorita” amb música de Gaetano Donizetti i llibret d’Alphonse Royer i
Leonor de Guzman. Activitat organitzada per la Secció d’Òpera del Centre Fraternal.
• Sessió gratuïta i oberta a tothom.
• Cal reserva prèvia, aforament limitat a 30 persones.
Dissabte 5 de setembre a les 18.00 h PERD LA POR A LA IL·LUSTRACIÓ
Taller familiar introductori per petits i grans, aprendrem a dibuixar amb trucs senzills i divertits per perdre la por al
paper blanc. Descobrirem un “cel” de possibilitats per a les nostres il·lustracions, mentre disfrutem d’un procés creatiu
poc habitual que ens ajudarà a despertar la nostra part més intuïtiva.
• Activitat gratuïta en motiu del Dia de l’Art.
• Apte per a tots els públics.
• Taller familiar de dibuix relacionat amb l’exposició de la Biennal a càrrec de Montserrat Abril, membre de l’Aula
d’Art de Palafrugell.
• Cal reserva prèvia, aforament limitat.
Diumenge 13 de setembre a les 12.00 h VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ “DESPRÉS DE TOT”
Visita guiada a l’exposició temporal d’homenatge a Leopoldo Pomés, de la Biennal de fotografia Miserachs.
• Activitat inclosa en el preu de l’entrada.
• Apte per a tots els públics.
• Cal reserva prèvia, aforament limitat.
Dissabte 19 de setembre a les 18.00 h L'OPERACIÓ MODERNISTA DE CAN MARIO.
Ruta pels diferents edificis de Can Mario i pujada al Dipòsit d'Aigua Modernista.
Visita guiada per l’edifici del Museu, una fàbrica modernista projectada per General Guitart i construïda entre els anys
1900 i 1907, el Dipòsit d’Aigua Modernista de Can Mario i els Forns d’Aglomerat de Suro de la Bòbila Vella.
• Preu: 3€.
• Apte per a tots els públics.
• Cal reserva prèvia, aforament limitat.
Dissabte 26 de setembre a les 12.00 h EL SURO, TOT UN MÓN
Visita guiada exprés al museu per conèixer l’increïble procés de transformació del suro.
• Últim dissabte de mes, visita guiada i entrada al Museu gratuïta.
• Apte per a tots els públics.
• Cal reserva prèvia, aforament limitat.

Ah, i no deixeu de visitar l'exposició “Fabricant caixes i caixetes fins l’infinit. Productos de Corcho Aglomerado (1920-2004)”,
una selecció de peces d’aquesta empresa de Llagostera que es va dedicar durant 80 anys a la fabricació de tot tipus d’objectes d’aglomerat de suro, especialment caixes i estoigs.

