AGENDA

Museu del Suro

Juny 2022

Placeta del Museu del Suro s/n.
17200 Palafrugell
Telf. 972307825
www.museudelsuro.cat
info@museudelsuro.cat
Horari fins al 17 de juny
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 de 10.00 a 14.00 h
Dilluns tancat.
A partir del 18 de juny
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.

MUSEU DEL SURO
DE CATALUNYA
(Palafrugell)

Centre d’Interpretació del Dipòsit d’Aigua Modernista de Can Mario
Segueix-nos!

#museudelsuro

Plaça de Can Mario – Palafrugell (Panoràmica privilegiada de l’Empordanet)
Horari a partir del 18 de juny
De dimarts a dissabte d'11.00 a 13,30 h i de 17,30 a 20.00 h. Diumenges d'11.00 a 13,30 h
Resta del mes a convenir amb reserva prèvia.

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
Horari fins al 17 de juny
De dimarts a dissabte de 10.00 a 13.00 h i de 16.00 a 19.00 h.
Diumenges i festius de 10.00 a 14.00 h
Dilluns tancat
A partir del 18 de juny
De dilluns a diumenge de 10.00 a 13.00 h i de 17.00 a 20.30 h.

Calendari d’activitats Juny 2022
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Dia amb activitat

Tancat a la tarda

Tancat tot el dia

Amb la col·laboració de

Obra de l’artista Rosa Aguiló
de la sèrie “Esquenes”

EXPOSICIONS

ACTIVITATS I VISITES GUIADES

Nausfragils. Instal·lació poètica escultòrica d’en Ton Armengol

Divendres 3 de juny a les 18.30 h ÒPERA AL MUSEU: “La fille du régiment” de Gaetano Donizetti
Òpera còmica en dos actes amb música de Donizetti i llibret de G. H. Vernoy de Saint Georges i J. F. Bayard.
La presentació anirà a càrrec de Xavier Vilajosana.
• Sessió gratuïta i oberta a tothom
• Organitzat pels Amics de l’Òpera de Palafrugell

Exposició oberta al públic del 9 d’abril al 18 de setembre a la Torre de Guaita de Sant Sebastià
La instal·lació és un diàleg entre poemes i obra reescultòrica que aborda l’experiència del naufragi
personal i, per tant, col·lectiu des de diferents angles: masclismes, addiccions, migracions, senectuts...
Cada navili s’ha calafatat amb despulles inútils que algun mar ha escopit a la platja. Els textos són trobats
vagant a la deriva per molls i carrerons d’inhòspites ciutats la teva, per exemple Sortós tu, nàufrag, no
raus al fons. 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 .

ESQUENES. Exposició de Rosa Aguiló
Exposició oberta al públic del 28 de maig al 24 de juliol
Rosa Aguiló, nascuda a Palafrugell, exposa més de 30 obres, de la sèrie "Esquenes", amb una solemne
instal.lació central i un audiovisual realitzat per Pep Aguiló. Les seves obres presenten esquenes
dibuixades des de la pell, a vegades, però més sovint de dins cap enfora, de l’eix vertebral cap a la pell.
Són esquenes que expliquen emocions, que punxen, que es regeneren, que s’arrelen, que esdevenen
paisatge i natura, que expressen l’essència de la força i el patiment. Tot ens ho podem carregar a
l’esquena. Dit d’una altra manera, tot el que ens passa deixa petja a la nostra esquena. Cada esquena és
una història. Per això cada persona té la seva pròpia esquena, amb l’eix vertebral més o menys encaixat,
amb una simetria més o menys equilibrada, vinclada o inestable. Com diu Anna Bayó en el text central,
les seves obres són narracions individuals, que ens ressonen a l'espectador però que sempre acaben sent
històries universals. L'artista dibuixa línies que es desplacen sobre si mateixes per fer néixer patrons que
organitzen el caos de saber-se subjecte. Aquestes línies, aquests fils, es transformen en aquesta guia que a
través d'una vida pròpia dibuixen formes i sentiments que es materialitzen en una diversitat de
possibilitats. Una magnífica oportunitat per a endinsar-se en el món d'Aguiló, on gaudir d'un entorn poètic
i altament cuidat.

COM EL SURO A L’ALZINA SURERA. Instal·lació de Juli Sanjuan Palma
Intervenció oberta al públic fins al 30 d’octubre de 2022 a la Sureda del Museu.
El Museu del Suro participa a “Flors i Violes” amb la instal·lació d'arquitectura efímera de l'artista Juli Sanjuan
Palma "Com el suro a l'azina surera". Les abraçades s’entrenen, com tot. I jo les meves no les practico. Em centro
en altres vides. Em nego veritats. Aprenc a fer, fer, fer. M’ennueguen les metes. M’ofega el desig de l’altre.
M’eixorda voler allò que no sé si vull. Supuro buidor. Segrego angoixa. Necessito trobar-me. Em necessito. Avui
m’he disfressat de mi i m’he abraçat fins que he recordat què volia dir sentir.
Nascut a Figueres, Juli Sanjuan és arquitecte, escenògraf i director d’art. Ha realitzat diverses instal·la-cions
d’arquitectura efímera en diversos festivals de Catalunya. Amb aquesta instal·lació va participar a
l'Art&Gavarres del 2021, un festival internacional d'art i paisatge a les Gavarres que parteix de la idea que l’art
pot ser una eina que ens ajudi a reflexionar i a canviar la nostra mirada sobre el paisatge. Relaciona art i natura
per donar a conèixer aquest espai natural protegit i posar-lo en valor.

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.
Les sales de l’exposició permanent del Museu estan tancades temporalment per canvi de museografia.
Pots visitar la sala d'exposicions temporals, l'auditori, la botiga i les activitats familiars i educatives.

Diumenge 5 de juny Festes de Primavera al Museu
Jornada de portes obertes
•
Al Museu del Suro de 10 a 14 h
•
Al Dipòsit d’Aigua Modernista de Can Mario d’11 a 13 h
Dissabte 11 de juny, a les 18.30 h Visita comentada amb Rosa Aguiló
Visita guiada a l’exposició “Esquenes” a càrrec de l’artista empordanesa i comissària de la mostra, Rosa
Aguiló.
•
Entrada gratuïta
•
Apte per a tots els públics
•
Cal reserva prèvia al 972307825 o info@museudelsuro.cat
Diumenge 19 de juny, a les 12.00 h Inauguració de l’exposició “Nausfragils”
Portes obertes, parlaments i visita guiada a l’exposició “Nausfragils” amb lectura de poemes a càrrec de
l’artista Ton Armengol, a la Torre de Guaita de Sant Sebastià de la Guarda.
•
Activitat gratuïta
•
Apte per a tots els públics
Dissabte 25 de juny, 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.
•
15 € adults, 8 € de 7 a 16 anys
•
Gratuït per a infants fins a 6 anys
•
Reserva prèvia al 972307825 o info@museudelsuro.cat
•
Desplaçaments no inclosos en el preu
•
La realització de l’activitat està subjecte a un mínim d’inscrits (mínim 5 màxim 20 pax)
•
Activitat a l’aire lliure, es podrà veure afectada per previsions meteorològiques
•
Lloc de trobada: escoles velles de Llofriu
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 i grups de màxim 3 persones a partir de 18 anys.
• Cal trucar per reservar dia i hora.
OBERTURA DE LA TORRE DE GUAITA DE SANT SEBASTIÀ
Fins al 17 de juny:
De dimarts a dissabte de 10.00 a 13.00 h i de 16.00 a 19.00 h. Diumenges i festius de 10.00 a 14.00 h
Del 18 de juny fins a l'11 de setembre:
De dilluns a diumenge de 10.00 a 13.00 h i de 17.00 a 20.30 h.

OBERTURA DEL DIPÒSIT D’AIGUA MODERNISTA DE CAN MARIO
Del 18 de juny fins a l’11 de setembre:
De dimarts a dissabte d'11.00 a 13,30 h i de 17,30 a 20.00 h. Diumenges d'11.00 a 13,30 h

