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 6, 8, 24 i 31 de desembre i 5 de gener de 10.00 a 14.00 h
Dilluns, 25 i 26 de desembre i 1 i 6 de gener, TANCAT
Entrada gratuïta

Nadal 2020/21
2020 /21

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
Els dies 24, 27 i 31 de desembre, 2, 3 i 5 de gener d’11.00 a 13.00 h.
Resta de dies a convenir amb reserva prèvia.

Centre de Descoberta del Patrimoni i el Paisatge
de la Muntanya de Sant Sebastià de la Guarda
Segueix-nos!

Muntanya de Sant Sebastià – Llafranc

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

#museudelsuro

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 virtuals Nadal 2020
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Dia amb activitat

Amb la col·laboració de

Tancat per la tarda

Tancat tot el dia

ACTIVITATS I VISITES GUIADES VIRTUALS

ACTIVITATS DE NADAL PRESENCIALS

Dissabte 5 de desembre a les 18.00 h FEM UNA PISSARRA DE SURO DE NADAL
Publicació d’un vídeo de l’activitat familiar virtual a la web www.museudelsuro.cat i a les xarxes del Museu. Vine a
buscar el material per fer el taller, de forma gratuïta, a la recepció del Museu.
• Cal tenir a casa: tisores, cola de barra i pintura blanca.
• Cal inscripció prèvia al 972307825.

Del 6 de desembre del 2020 al 7 de gener del 2021.

Dissabte 12 de desembre a les 18.00 h TALLER DE POSTALS DE SURO DE NADAL
Taller familiar virtual de manualitats en directe a www.instagram.com/museudelsuro. Vine a buscar el material per fer
el taller, de forma gratuïta, a la recepció del Museu.
• Cal tenir a casa: cola de barra o silicona calenta i cartolina blanca.
• Cal inscripció prèvia al 972307825.
Dissabte 19 de desembre a les 18.00 h TALLER DE POSTALS DE SURO DE NADAL
Publicació d’un vídeo de l’activitat familiar virtual a la web www.museudelsuro.cat i a les xarxes del Museu. Vine a
buscar el material per fer el taller, de forma gratuïta, a la recepció del Museu.
• Cal tenir a casa: cola de barra o silicona calenta i cartolina blanca.
• Cal inscripció prèvia al 972307825.
Dimecres 23 de desembre a les 11.30 h EL SURO, TOT UN MÓN
Visita guiada virtual a l’exposició permanent del Museu. Descobreix l’increïble procés de transformació del suro, des
de la pela de l’alzina surera fins als últims productes fets amb aquest material únic.
• En directe a www.instagram.com/museudelsuro
Diumenge 27 de desembre a les 11.30 h DESCOBREIX EL DIPÒSIT MODERNISTA DE CAN MARIO
Visita guiada virtual al Dipòsit d’Aigua Modernista de Can Mario. Descobreix la història i funció d’un dels edificis més
significatius del passat surer de Palafrugell.
• En directe a www.instagram.com/museudelsuro
Dimarts 29 de desembre a les 17.00 h ÀLBUM DE SURO DE NADAL
Taller familiar virtual de manualitats en directe a www.instagram.com/museudelsuro per fer un àlbum de records de
Nadal amb paper de suro. Vine a buscar el material per fer el taller, de forma gratuïta, a la recepció del Museu.
• Cal tenir a casa: cola de barra o silicona calenta i cartolina blanca.
• Cal inscripció prèvia al 972307825.
Dimecres 30 de desembre a les 17.00 h CONTACONTES i TALLER DE MANUALITATS
Contacontes de Nadal i taller familiar virtual de manualitats en directe a www.instagram.com/museudelsuro. Vine a
buscar el material per fer el taller, de forma gratuïta, a la recepció del Museu.
• Cal tenir a casa: tisores, cola de barra o silicona calenta, cartolina blanca i llapissos de colors.
• Cal inscripció prèvia al 972307825.
Dissabte 2 de gener a les 12.00 h REINTERPRETEM L’ART AMB COLLAGE
Taller d’art en relació a l’exposició temporal “La Captura”, a càrrec de Montserrat Abril de l’Aula d’Art de Palafrugell. A
partir d'un quadre de l'exposició observarem atentament els seus colors i formes per buscar-ne l'essència i fer la
nostra versió més personal amb la tècnica del collage.
• Cal tenir a casa: cartolina blanca A4, llapis, goma d'esborrar, cola de barra, tisores, cúter, regle, papers de
colors, paper de diari (opcional). Cal inscripció prèvia al 972307825.
• Publicació del vídeo de l’activitat a la web www.museudelsuro.cat i a les xarxes del Museu.
Diumenge 3 de gener a les 12.00 h FEM EL FANALET DE SURO DE REIS
Publicació d’un vídeo de l’activitat familiar virtual a la web www.museudelsuro.cat i a les xarxes del Museu. Vine a
buscar el material per fer el taller, de forma gratuïta, a la recepció del Museu.
• Cal tenir a casa: tisores, cola de barra o silicona calenta, cartolina blanca i llapissos de colors.
• Cal inscripció prèvia al 972307825.
I si encara en vols més, et proposem un seguit d’activitats en línia en el següent enllaç:
https://museudelsuro.cat/activitats-de-suro/

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 gratuïta.
• 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”.
De dimarts a diumenge amb reserva d’hora prèvia BUSCA EL CAGANER ALIEN
Aquest Nadal, els museus de les Comarques de Girona han preparat una aventura molt especial per tu! Joc de pistes
encadenades per fer en família per trobar el caganer alien que està amagat al Museu.
• Activitat gratuïta.
• Apte per a tots els públic.
• Cal trucar per reservar al 972307825, aforament limitat.
De dimarts a diumenge amb reserva d’hora prèvia EL TIÓ i L’ARBRE DE NADAL DEL MUSEU
Vine a fer-te fotografies amb el tió i l’arbre de Nadal del Museu i comparteix-les amb nosaltres a través de les xarxes.
• Activitat gratuïta.
• Apte per a tots els públics.
• Cal trucar per reservar al 972307825, aforament limitat.
Del 15 de desembre del 2020 al 31 de gener del 2021 EL PESSEBRE DEL MUSEU
Gràcies a la relació que hi ha entre el suro i els pessebres, es va establir un conveni de col·laboració amb els Amics del
Pessebre del Baix Empordà. Com cada any, en Josep Farrarons de l’associació pessebrista, ens munta el pessebre! I aquest
any, com a novetat, la pessebrista Montse Miró ens cedeix unes figures inèdites i úniques fetes amb taps de suro per
decorar-lo.
• Entrada gratuïta.

EXPOSICIONS
LA CAPTURA. DELS PAISATGES D’EN VAYREDA A L’ÚLTIM QUADRE D’OLOT
Exposició oberta al públic fins al 17 de gener del 2021. Entrada gratuïta.
Es tracta d’una exposició itinerant comissariada per Miquel-Àngel Codes, anteriorment instal.lada al Centre Cultural de
Terrassa, i formada per obres de la col·lecció privada de Jordi Planas, una cosmovisió de l’art pictòric olotí d’entre segles.
La mostra tracta sobre el fenomen pictòric que es va viure amb el paisatge d’Olot (1895 – 1995), la repercussió del qual
arribà a tot el país. Joaquim Vayreda va ser-ne el primer, l’artista que crearia el topos, el lloc comú que inspiraria a tants.
Darrera d’ell vindrien molts pintors i de molts tipus: els delejants, els trasplantats, els “fills de”, els que no surten mai del
marc, els que sí que ho fan. Tots ells van provocar una densitat d’artistes única al país. El retorn de Joaquim Vayreda del seu
primer viatge a París (1871) i la nova manera en què va començar a pintar el paisatge del seu Olot natal, va esvalotar
l’encarcarat ambient artístic local, habituat a la pintura d’història i costumista.
L’anomenada Escola d’Olot, malgrat que d’escola no en va tenir res o ben poca cosa, aquella que diuen que retrata la
Garrotxa verda i humida des del segle XIX, en realitat, mai ha existit. No ha passat de ser una etiqueta vaga enmig de
converses vagues. El que ha existit –això sí- és l’intent tossut per part de molts pintors de capturar el paisatge d’Olot i els
seus voltants.
L’exposició aborda aquest fenomen per primera vegada de manera global, ja que fins ara només s’havien fet exposicions
col·lectives sobre els precursors germans Vayreda i Josep Berga o mostres individuals de la resta de pintors. La mostra està
formada per una trentena d’obres totalment inèdites d’artistes com Joaquim Vayreda, Enric Galwey, Ignasi Mallol, Pere
Gussinyé, Ramon Barnadas, Jordi Curós, entre d’altres, i complementada amb la filmació de l’obra El marc (1995) de Lluís
Hortalà.
Segueix la visita guiada a càrrec d’en Miquel Àngel Codes, comissari de la mostra, en el següent enllaç:
https://youtu.be/lvQ27ix4Nak

Ah, i no deixis 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.

