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    DESEMBREDESEMBREDESEMBREDESEMBRE 2018 2018 2018 2018    ----     GENERGENERGENERGENER 2019 2019 2019 2019 

MUSEU DEL SURO MUSEU DEL SURO MUSEU DEL SURO MUSEU DEL SURO     
DE PALAFRUGELLDE PALAFRUGELLDE PALAFRUGELLDE PALAFRUGELL    

 

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 

Dissabtes 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 

 
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 

Visites a convenir amb reserva prèvia. 

 

Calendari d’activitats Desembre 2018 

Dll. Dt. Dc. Dj. Dv. Ds. Dg. 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31 1 2 3 4 5 6 

      

Dia amb activitat Tancat per la tarda Tancat tot el dia 

 

 

 

Amb la col·laboració de:                                 

           

                                 

                                                                                                                 

                                        

                                    

 

Segueix-nos! 

 

#museudelsuro 

 



 

        

 

Activitats i visites guiades 
 

Divendres 7 de desembre, TALLER DE POSTALS DE NADAL 

• A les 17.00 h. Activitat gratuïta. 

• Apte per a tots els públics. Cal inscripció prèvia. 
 

Dissabte 8 de desembre, EL SURO TOT UN MÓN 
Visita guiada exprés a l’exposició permanent. 

• A les 11.30 h. Activitat gratuïta. 

• Apte per a tots els públics. Cal inscripció prèvia. 
 

Dissabte 15 de desembre, TALLER DE POSTALS DE NADAL 

• A les 17.30 h. Activitat gratuïta. 

• Apte per a tots els públics. Cal inscripció prèvia. 
 

Dissabte 22 de desembre, CONTACONTES I TALLER DE TITELLES  

• A les 17.30 h. Activitat gratuïta. 

• Apte per a tots els públics. Cal inscripció prèvia. 
 

Diumenge 23 de desembre, L’ECONÒMICA PALAFRUGELLENCA, PIONERA DEL COOPERATIVISME. 
Visita guiada AMB TESTIMONIS DE L’ÈPOCA A L’EXPOSICIÓ TEMPORAL “Cooperatives de consum en territori surer”.  

• A les 12.00 h. Activitat gratuïta. 

• Apte per a tots els públics. Cal inscripció prèvia. 
 

Dijous 27 de desembre, TALLER DE PINTURA DE NADAL SOBRE SURO 

• A les 17.00 h. Activitat gratuïta. 

• Apte per a tots els públics. Cal inscripció prèvia.  
 

Divendres 28 de desembre, CALENDARI 2019 
Taller de manualitats 

• A les 17.00 h. Activitat gratuïta. 

• Apte per a tots els públics. Cal inscripció prèvia.  
 

Dissabte 29 de desembre, AFTERNOON GAMES – TARDA DE JOCS DE TAULA MODERNS 
Amb la col·laboració de Festivalia i l’associació El Gremio de la Cábala.  

• De 17.00 a 20.00 h. Activitat gratuïta. 

• A partir de 5 anys.   
 

Diumenge 30 de desembre, ÚLTIMA VISITA DE L’ANY – EL SURO TOT UN MÓN 
Visita guiada exprés a l’exposició permanent. 

• A les 11.30 h i a les 12.30 h. Activitat gratuïta. 

• Apte per a tots els públics. Cal inscripció prèvia. 
 

Dijous 3 de gener, ÀLBUM DE NADAL 
Taller de manualitats 

• A les 17.00 h. Activitat gratuïta. 

• Apte per a tots els públics. Cal inscripció prèvia.  
 

Divendres 4 de gener, FANALET DE REIS 
Taller de manualitats 

• A les 12.00 h i a les 17.00 h. Activitat gratuïta. 

• Apte per a tots els públics. Cal inscripció prèvia.  
 

Dissabte 5 de gener, FANALET DE REIS 
Taller de manualitats 

• A les 12.00 h. Activitat gratuïta. 

• Apte per a tots els públics. Cal inscripció prèvia.  

 

Exposició El cooperativisme de consum en territori surer. 
 

Inauguració dissabte 1 de desembre a les 19.00 h.  
Exposició oberta al públic fins al 3 de març del 2019. Entrada lliure. 

 

El Museu del Suro ha produït una exposició que posa en rellevància la importància de les cooperatives de consum, 
durant els segles XIX i XX, en el territori surer. Un útil interrogatori des del present a un passat important en el que 
el territori surer va ser un dels més destacats de Catalunya en aquest tipus de cooperativisme. A l’exposició es 
podrà veure com es varen organitzar els cooperativistes davant uns problemes que, malgrat el temps 
transcorregut, ara ens tornen a ser familiars. 
Una cooperativa de consum és una associació de consumidors que volen beneficiar-se de la compra en grup, però 
en el moment de la seva implantació durant el segle XIX eren molt més, varen néixer com a una reacció de 
protesta, una associació de lluita obrera i valors democràtics que pretenia acabar amb la pobresa, les injustícies i la 
misèria. 
El guió de l’exposició s’ha fet a partir de l’encàrrec d’una recerca específica del Museu del Suro a l’historiador Jordi 

Turró. Com que l’exposició abasta el conjunt dels territoris surers catalans, s’ha comptat, a més dels fons del propi 
Museu, amb la col·laboració de diversos arxius amb la cessió d’imatges, documents i monedes. 

 

Un Nadal de Museu 
Photocall del Mega Tió del Museu del 6 de desembre del 2018 al 6 de gener del 2019. 

 

Vine a fer-te una fotografia amb el tió de Nadal al photocall del Museu. Fes-te seguidor de l'instagram 
@museudelsuro i penja la teva foto amb el hashtag #TióMuseu18 i #MuseudelSuro. Entre tots els participants 
sortejarem un lot de vi i cava i entrades per a qualsevol activitat o taller familiar del 2019. 

 

La teva aventura comença al Museu. Vine a fer de detectiu! 
  Del 6 de desembre del 2018 al 7 de gener del 2019 tindrà lloc una nova edició de Nadal al 

  Museu. Aquest any els 26 museus de la Xarxa de Museus de les Comarques de Girona convertiran en detectius els 
  nens i nenes que, a més de resoldre missatges secrets, també descobriran el patrimoni cultural. Enguany es 
  transformaran en petits detectius per descobrir els missatges secrets que amaguen els museus. Una activitat 
  conjunta que els 26 museus han preparat als seus visitants on a través d'un joc de pistes els més petits podran 
  apendre del patrimoni cultural de cada museu; una bona oportunitat per descobrir amb familia els museus de les 
  comarques de Girona. 

 

El pessebre del Museu del 15 de desembre del 2018 al 13 de gener del 2019. 
 

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 ens munten el pessebre! Entrada gratuïta.  
 

Visites guiades i experiències per a grups amb reserva prèvia 
 

Les Tapes dels tapers El Museu del Suro i el restaurant La Sala Gran posen en marxa una nova proposta que combina 

cultura, patrimoni i gastronomia. L’experiència començarà amb una visita guiada al Museu per apropar el visitant a la 
“civilització” surera, substrat de totes les poblacions situades al voltant de les Gavarres. Durant el recorregut guiat es 
parlarà de l’íntima relació entre la gastronomia i les formes de vida dels treballadors de la manufactura i la indústria 
surera. Seguidament al restaurant La Sala Gran 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. La selecció dels plats representa la cuina 
tradicional dels tapers, tant dels menjars de diari (bacallà, peixopalo o el suquet de gatets) com dels de les festes i les 
xefles a les que estaven tant avesats, amb l’arròs a l’estil empordanès o el mar i muntanya amb les mandonguilles amb pop 
de Palamós i trompetes de la mort. 
 

Més de dos segles fent taps Explicarem continguts relacionats amb l’alzina surera, la pela del suro, el procés de 

transformació artesanal i el mecanitzat així com la història de la indústria suro-tapera a Palafrugell. 
 

Un bosc a la mida de l’home 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. 
 

Ibers, sants, corsaris i turistes Recorregut cronològic pel cim de la muntanya de Sant Sebastià de la Guarda 

explicant els diferents usos del territori al llarg dels 2600 anys d’ocupació. 
 

Taps, vins i mercats: Una explosió de colors Amb aquesta iniciativa t’ aproparem al món del suro i les seves 

curiositats amb una degustació de vins empordanesos i una visita al mercat de Palafrugell.  
 

 

 

IMPRESCINDIBLE RESERVA PRÈVIA I LA PRESÈNCIA D’ADULTS A LES ACTIVITATS FAMILIARS 

“Aglomerant suro: possibilitats infinites”, exposició sobre la fabricació de l’aglomerat de suro que començà a Alemanya i als Estats Units en l’últim decenni del s. XIX. 

 


