AGENDA

Museu del Suro
Placeta del Museu del Suro s/n.
17200 Palafrugell
Telf. 972307825
www.museudelsuro.cat
info@museudelsuro.cat
Horari
De dilluns a dissabte de 10.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h
Diumenge de 10.00 a 14.00 h
17, 18 I 20 DE JULIOL: JORNADA DE PORTES OBERTES EN MOTIU DE LA FESTA MAJOR

Juliol 2021

MUSEU DEL SURO
DE CATALUNYA
(Palafrugell)

Centre d’Interpretació del Dipòsit d’Aigua Modernista de Can Mario
Plaça de Can Mario – Palafrugell (Panoràmica privilegiada de l’Empordanet)
Horari
De dimarts a dissabte d'11 a 13,30 h i de 17,30 a 20 h
Diumenges d'11 a 13,3 h Resta de dies a convenir amb reserva prèvia.
20 DE JULIOL: JORNADA DE PORTES OBERTES EN MOTIU DE LA FESTA MAJOR

Segueix-nos!

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

#museudelsuro
#estiualmuseu

Torre de Guaita del s. XV
Horari
De dilluns a diumenge de 10.00 a 13.00 h i de 17.00 a 20.30 h
20 DE JULIOL: JORNADA DE PORTES OBERTES EN MOTIU DE LA FESTA MAJOR
Per a la contenció del COVID-19, el Museu del Suro i els diferents espais expositius
romanen oberts amb un aforament del 70% per atendre visites individuals i grups de
convivència familiar i amb totes les mesures de seguretat reforçades. Per poder visitarlos és obligatori l’ús de mascareta i seguir les mesures de seguretat indicades.
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Dia amb activitat

Tancat a la tarda

Tancat tot el dia

Amb la col·laboració de

Fotografia de
Michele Curel

EXPOSICIONS

ACTIVITATS

SENTIR LA SUREDA. FOTOGRAFIES DE MICHELE CUREL

Dissabte 3 de juliol, a les 18.30 h
EL MODERNISME A CAN MARIO. L’ENIGMA DEL MUSEU
• Activitat recomenada a partir de 7 anys. Preu: 3€.

Exposició temporal oberta al públic fins a l’1 d’agost de 2021
al Museu del Suro de Catalunya, Palafrugell
“Sentir la Sureda” és una mostra inèdita de la fotògrafa nord-americana establerta a Catalunya, Michele Curel, i
comissariada per la historiadora de la fotografia, Laura Terré.
L’exposició compren un conjunt coherent d'imatges amb l'objectiu de mostrar els protagonistes de la pela del suro a
les comarques del nord-est català, entre les províncies de Girona, Barcelona i també al Rosselló. El to de la narració
és descriptiu i sensible a l’hora, destacant la implicació de l’autora amb la temàtica tractada i el seu caràcter
humanista, empàtic tant amb els treballadors com amb els arbres i l’entorn natural. No es tracta d’una exposició
merament documental, en el sentit de presentar didàcticament els processos de la pela del suro i els entorns
naturals, sinó mostra també les emocions de l’autora cap un tema que entén com a universal, més enllà de la
localització a la qual treballa, sobre la Vida, la Natura i els éssers humans que hi viuen en contacte.

Diumenge 4 de juliol, a les 9.30 h
DE L’ARBRE AL TAP, DEL TAP A TAULA
Matinal surera, viu la pela del suro i tot seguit gaudeix d’un esmorzar temàtic, una visita cultural al Museu del Suro i una
degustació de vins de la DO Empordà. Activitat organitzada conjuntament amb el Consorci de les Gavarres.
• 15 € adults, 8 € de 7 a 16 anys, gratuït per a menors de 6 anys. Lloc de trobada: escoles velles de Llofriu
Divendres 9 de juliol, a les 18.30 h
TALLER D’ESCULTURES DE SURO
• Activitat recomenada a partir de 5 anys. Preu: 3€.

Les fotografies són una selecció feta expressament per a aquesta exposició, d’un treball més ampli que l’autora està
portant a terme des de les peles del suro de l’estiu de l’any 2018 i que va continuar durant les temporades dels anys
2019 i l’estiu de 2020. La continuïtat del projecte en altres països es va veure afectada a causa de la pandèmia, per la
qual cosa no ha pogut avançar, posposant-la al 2021.

Dissabte 10 de juliol, a les 9.30 h
DE L’ARBRE AL TAP, DEL TAP A TAULA
Matinal surera, viu la pela del suro i tot seguit gaudeix d’un esmorzar temàtic, una visita cultural al Museu del Suro i una
degustació de vins de la DO Empordà. Activitat organitzada conjuntament amb el Consorci de les Gavarres.
• 15 € adults, 8 € de 7 a 16 anys, gratuït per a menors de 6 anys. Lloc de trobada: escoles velles de Llofriu

La mostra inclou, també, el testimoni d’alguns peladors del suro en plena activitat. A través d’un vídeo de 15 minuts amb guió, edició i disseny sonor de José Bautista / Kansei Sounds-, el públic és trasllada a l’interior del bosc,
descobreix l’activitat de la pela del suro i pot sentir la sureda i la seva gent.

Dissabte 17 de juliol, de 18.00 a 19.30 h
ELS OCELLS DE LA SUREDA, TALLER RÀPID DE PINTURA
• Activitat recomenada a partir de 3 anys. Gratuït Festa Major.

Aquest projecte te la missió de donar visibilitat als peladors del suro que, amb el seu esforç per guanyar-se la vida,
també estan contribuint a una gestió forestal sostenible. Ells són els primers d’una llarga cadena d’homes i dones
que treballen amb aquesta matèria primera natural. Les alzines sureres -Quercus suber- són arbres endèmics de la
Mediterrània Occidental i al voltant d’aquesta regió -principalment a Portugal, Espanya, França, Itàlia i el Magreb milers d’homes treballen en aquesta activitat. Són homes invisibles que, encara que treballen a menys d’una hora de
trajecte de les principals ciutats i pobles, la seva activitat és força desconeguda i poc reconeguda.

Diumenge 18 de juliol, a les 9.30 h
DE L’ARBRE AL TAP, DEL TAP A TAULA
Matinal surera, viu la pela del suro i tot seguit gaudeix d’un esmorzar temàtic, una visita cultural al Museu del Suro i una
degustació de vins de la DO Empordà. Activitat organitzada conjuntament amb el Consorci de les Gavarres.
• 15 € adults, 8 € de 7 a 16 anys, gratuït per a menors de 6 anys. Lloc de trobada: escoles velles de Llofriu

ENTRE EL CEL I LA TERRA. PINTURA DE LOLA BARRANCO

Dilluns 19 de juliol, a les 18.30 h
TALLER DE PAPALLONES I ALTRES INSECTES DE LA SUREDA
• Activitat recomenada a partir de 5 anys. Gratuït Festa Major.

Exposició temporal oberta al públic fins al 30 de setembre de 2021
A la Torre de Guaita de Sant Sebastià de la Guarda
Per a l’exposició Entre el cel i la terra, Lola Barranco ha fet una selecció de pintures, fonamentada en moments
d’interiorització que culminen plasmats en color i matèria sobre unes teles de lli.
A la primera planta de la torre hi podreu reconèixer travesses cap a l’illa Formiga, aus observades nedant entre les
roques de Llafranc o bé la Formiga caminant per cala Estreta. A la segona, amb una mica més de fantasia, s’ha atrevit
a donar vida a les encisadores dones antigues d’Empúries, d’una època entre arcaica i clàssica, conjuntament amb un
cap de sirena, una llàntia revellida i algunes cloves de garotes i d’altres de ben punxegudes.
La seva obra s’ajusta perfectament als objectius de les exposicions programades a la Torre de Guaita que són una
reflexió sobre el paisatge, mostrat en un espai privilegiat d’observació com és la Torre, el terrat de la qual és el punt
més alt de la muntanya de Sant Sebastià i des d’on es pot tenir una experiència visual de 360º .

ACTIVITATS AUTÒNOMES PRESENCIALS
De dilluns a diumenge amb reserva prèvia
ELS OCELLS DE LA SUREDA, JOC DE PISTES
Joc de pistes encadenades per fer en família. Vine al Museu amb el teu grup bombolla i segueix un seguit de pistes per
descobrir les curiositats de la rica avifauna de la sureda.
• Activitat gratuïta. Per a famílies amb infants a partir de 5 anys.

No deixis de visitar l’Espai Far a la Muntanya de Sant Sebastià. Aquest espai d’exposició planteja els
múltiples motius que es poden tenir per pujar a la Muntanya de Sant Sebastià, a banda de donar el
servei d’informació turística del territori. Sant Sebastià és l’espai més visitat del municipi de
Palafrugell, compta amb un jaciment ibèric rehabilitat i visitable lliurement de forma accessible.
També compta amb la torre de guaita, una ermita i el far.

Dijous 22 de juliol, a les 18.30 h
TARDA DE JOCS DE SURO
• Activitat recomenada a partir de 2 anys. Preu: 3€.
Divendres 23 de juliol, a les 18.30 h
TALLER D’SCRAPBOOK
• Activitat recomenada a partir de 12 anys. Preu: 3€.
Dissabte 24 de juliol, a les 19.00 h
LA COSTA DELS PIRATES, L’ART DEL SAQUEIG
• Activitat recomenada entre 6 i 12 anys. Preu: 3€. Punt de trobada: davant l’ermita de Sant Sebastià de la Guarda.
Diumenge 25 de juliol, a les 12.00 h
VISITA COMENTADA A L’EXPOSICIÓ “SENTIR LA SUREDA” A CÀRREC DE L’AUTORA MICHELE CUREL
• Activitat gratuïta apte per a tots els públics.
Dijous 29 de juliol, a les 18.30 h
A TOC DE CORN, BENVINGUTS APRENENTS!
• Visita teatralitzada recomenada a partir de 3 anys. Preu: 3€.
Divendres 30 de juliol, a les 18.30 h
AJUDA’NS A TROBAR EL LLADRE, CLUEDO A CAN MARIO
• Cluedo per l’exterior del Museu recomenat a partir de 9 anys. Preu: 3€.
Dissabte 31 de juliol, a les 18.30 h
VISITA GUIADA EN CLAU DE GÈNERE
• Activitat recomenada a partir de 9 anys. Preu: 3€.

Per a totes les activitats cal reserva prèvia al 972307825 (aforament limitat)

