AGENDA

Museu del Suro

Desembre / Nadal 2021

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, festius, 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.

MUSEU DEL SURO
DE CATALUNYA
(Palafrugell)

Centre d’Interpretació del Dipòsit d’Aigua Modernista de Can Mario

Segueix-nos!

Plaça de Can Mario – Palafrugell (Panoràmica privilegiada de l’Empordanet)
Horari
4, 5, 8, 24, 31 de desembre i 2 i 5 de gener d’11.00 a 13.30 h
7, 28, 29 i 30 de desembre i 4 de gener d’11.00 a 13.00 h i de 16.00 a 18.00 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

#museudelsuro

Muntanya de Sant Sebastià – Llafranc

Torre de Guaita del s. XV
Horari
A convenir amb reserva prèvia.
Per a la contenció del COVID-19, ppoder visitar el Museu del Suro i els diferents espais
expositius és obligatori l’ús de mascareta i seguir les mesures de seguretat indicades.

Calendari d’activitats Desembre-Nadal 2021
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Dia amb activitat

Tancat a la tarda

Tancat tot el dia

Amb la col·laboració de

Fons Fargnoli. Arxiu d’imatges
INSPAI, Centre de la Imatge
de la Diputació de Girona

ACTIVITATS I VISITES GUIADES

EXPOSICIONS

Divendres 3 de desembre a les 18.00 h ÒPERA AL MUSEU "UN GIORNO DI REGNO" de Giuseppe Verdi
• Activitat gratuïta organitzada pels Amics de l’Òpera de Palafrugell
Dissabte 4 de desembre a les 17.30 h
• Taller de manualitats gratuït.

POSTALS DE NADAL

Dimarts 7 i dimecres 8 de desembre a les 12.00 h
• Taller de manualitats gratuït.

POSTALS DE NADAL

Dijous 9 de desembre a les 17.30 h SABORS MUSICALS; VINE, TOCA I DISfruiTA
• Activitat musical manipulativa gratuïta per a infants de 2 i 3 anys.
• Organitzada pels alumnes de 3r d’ESO de l’escola Vedruna i Prats de la Carrera
Dissabte 18 de desembre a les 17.30 h
• Taller de manualitats gratuït.

MANUALITAT AMB SURO DE NADAL

Diumenge 19 de desembre a les 12.00 h CONEIXENT A FARGNOLI
Visita comentada a l’exposició de fotografia de l’exposició temporal “Valentí Fargnoli, el Paisatge revelat”
a càrrec d’Àngels Miralles, tècnica comissària de la mostra.
• Activitat gratuïta
Dimecres 29 de desembre a les 17.00 h
• Taller de manualitats gratuït.
Dijous 30 de desembre a les 17.00 h
• Taller de manualitats gratuït.

CONTACONTES i TALLER DE MANUALITATS AMB SURO
MANUALITATS AMB SURO DE NADAL

Diumenge 2 i dimecres 5 de gener a les 12.00 h FANALETS DE REIS
• Taller de manualitats per crear un fanalet de paper de suro, gratuït.
Dimarts 4 de gener a les 17.00 h FANALETS DE REIS
• Taller de manualitats per crear un fanalet de paper de suro, gratuït.
Dissabte 8 de gener a les 18.00 h VISITA i TALLER DE FOTOGRAFIA PER A JOVES
• Visita dinamitzada i taller de fotografia a l’exposició temporal “Valentí Fargnoli, el Paisatge revelat”.
• Apte a partir de 12 anys.
Del 4 de desembre del 2021 al 9 de gener del 2022
De dimarts a diumenge AJUDA’NS A RESOLDRE EL CAS, CLUEDO AL MUSEU
Cluedo lliure per l’exterior del Museu, per a joves i famílies, 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 hora al 972307825, aforament limitat.
Del 4 de desembre del 2021 al 9 de gener del 2022
De dimarts a diumenge CERCA I TROBA AMB EL TIÓ i ARBRE DE NADAL
Aquest Nadal, visita el nostre gran tió de nadal, cerca els objectes perduts i ajuda’ns a decorar el nostre
arbre de Nadal. T’emportaràs un obsequi!.
• Activitat gratuïta
• Apte per a tots els públic.
Del 18 de desembre del 2021 al 2 de febrer del 2022 ELS PESSEBRES DEL MUSEU
Visita lliure al Diorama de Lluís Gubert, un pessebre ambientat en una fàbrica de suro. I també al pessebre
creat per Josep Farrarons, dels Amics del Pessebre del Baix Empordà, amb figures inèdites i úniques fetes
amb taps de suro per la pessebrista Montse Miró.
• Entrada gratuïta.
Per a totes les activitats cal reserva prèvia al 972307825 (aforament limitat)

VALENTÍ FARGNOLI, EL PAISATGE REVELAT
Exposició temporal oberta al públic fins al 16 de gener de 2022
al Museu del Suro de Catalunya, Palafrugell
Valentí Fargnoli i Iannetta (Barcelona, 1885-Girona, 1944), considerat com un dels fotògrafs de casa
nostra més importants de la primera meitat del segle XX, va recórrer les comarques de Girona per
fotografiar-ne el patrimoni monumental i els més diversos esdeveniments socials, públics o privats.
L’estètica singular i la voluntat de testimoniar la vida quotidiana són dos dels trets distintius de les seves
imatges, moltes fetes per encàrrec i d’altres fruit de l’espontaneïtat de la seva mirada i de la seva passió
per la fotografia. La seva obra ha esdevingut un valuós testimoni documental de la gent, els pobles i els
paratges de les comarques gironines abans del desenvolupament turístic. Paisatges d'un temps passat
que es revelen avui als nostres ulls: alguns intactes, altres irrecognoscibles i molts perduts per sempre, a
través de la càmera del fotògraf i de la seva mirada.
L'exposició «Valentí Fargnoli. El paisatge revelat» s'emmarca en el programa d'actes de commemoració
del 75è aniversari de la mort del fotògraf que la Diputació de Girona va impulsar al llarg de l'any 2019.
Les imatges de l'exposició provenen de les col·leccions i fons fotogràfics que conserva INSPAI, Centre de
la Imatge. Des de l'any 2011, aquesta institució ha dut a terme les tasques de documentació,
restauració i digitalització d'aquestes valuoses imatges, i avui les custodia perquè d'ara endavant es
preservin.
Us convidem a gaudir, des de la particular òptica de Fargnoli, d'un formidable passeig visual per
(re)conèixer escenaris i moments de la nostra història que han perviscut en forma de memòria
col·lectiva fins als nostres dies.

DISSENYS I PROTOTIPS DE SURO (Elisava x Institut Català del Suro)
Grau en Disseny i Grau en Enginyeria de Disseny Industrial. Curs 2020-21
Exposició d’una selecció de dissenys i prototips de productes fets amb suro en l’assignatura “Tecnologia
de Producte III” de 4t curs. Una reinterpretació d’aquesta matèria prima, entenent les seves propietats,
característiques úniques i els seus processos.
Col·laboració d’Elisava amb la Fundació Institut Català del Suro per a donar a conèixer, als futurs
dissenyadors i dissenyadores, el suro com a material i les seves múltiples possibilitats d’usos.

PER NADAL, PUJA AL DIPÒSIT D’AIGUA MODERNISTA DE CAN MARIO
Patrimoni de l’aigua, del suro i vistes panoràmiques
Descobriu aquest Dipòsit d’Aigua Modernista, acabat de construir l’any 1905, situat a l’antiga fàbrica
surera de Can Mario, que amb el temps s’ha convertit en un autèntic símbol identificador de Palafrugell i
el seu sky-line, així com en un element destacat del patrimoni industrial català, per la seva estructura i
valors artístics.
A través d’una exposició i un audiovisual us podreu endinsar en la història i les particularitats d’aquesta
construcció: qui la va promoure, qui la va projectar, qui la va construir, quina funció tenia dins la fàbrica,
per què es va anar molt més enllà, amb un programa de decoració modernista, que en la majoria de
dipòsits d’aigua del sector surer?
Finalment, us proposem pujar sense presses els esglaons que us enlairaran fins a 30 metres. Podreu
veure uns detalls de forja poc comuns en aquest tipus de construccions i gaudir d’unes vistes
panoràmiques magnífiques i irrepetibles de Palafrugell i l’Empordanet.
Obrim el 4, 5, 8, 24, 31 de desembre i 2 i 5 de gener d’11.00 a 13.30 h i el 7, 28, 29 i 30 de desembre i 4
de gener d’11.00 a 13.00 h i de 16.00 a 18.00 h. Resta de dies cal reserva prèvia.
Les sales de l’exposició permanent del Museu estan tancades temporalment per canvi de
museografia. Romanen obertes la sala d'exposicions temporals, l'auditori, la botiga i les
activitats familiars i educatives.

