AGENDA

FEBRER 2019

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

MUSEU DEL SURO
DE PALAFRUGELL

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 Febrer 2019
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Dia amb activitat

Tancat per la tarda

Tancat tot el dia

Exposició El cooperativisme de consum en territori surer.

Activitats i visites guiades

Exposició oberta al públic fins al 3 de març del 2019. Entrada lliure. ÚLTIMS DIES!!

Diumenge 3 de febrer, EL SURO TOT UN MÓN
Visita guiada exprés a l’exposició permanent. Vine a conèixer l’increïble procés de transformació del suro, des de la pela de
l’alzina surera fins als últims productes fets amb aquest material únic. No t’ho pots perdre!
• A les 11.30 h i a les 12.30 h.
• Gratuït amb el preu de l’entrada.
• Apte per a tots els públics. Cal reserva prèvia.

Sabies que a finals del s.XIX, la majoria de cooperatives de consum s’ubicaven en poblacions sureres? O que les
cooperatives encunyaven la seva pròpia moneda? T’imagines quina relació podria haver entre el cooperativisme i
la maçoneria a Palafrugell? Tens idea de quins productes s’hi podien comprar en una cooperativa de consum?
Descobreix-ho tot a l'exposició temporal "El cooperativisme de consum en territori surer", una mostra 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.
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.

Exposició Les matemàtiques i la vida. El dia a dia més enllà de les
fórmules.
Inauguració dissabte 16 de febrer a les 19.00 h.
Exposició oberta al públic fins al 28 d’abril del 2019. Entrada lliure.
Us heu adonat que cada dia i a tothora, des que ens despertem fins que ens n’anem a dormir, les matemàtiques
són al nostre voltant? Sona el despertador, sintonitzem la ràdio o el televisor, ens aturem al semàfor, consultem el
GPS, responem al mòbil, llegim el correu electrònic, anem a comprar... Dia a dia, més enllà de les fórmules, a casa,
al carrer o en la natura, les matemàtiques hi són presents.
L’exposició intenta presentar el lligam entre les matemàtiques i la vida quotidiana d’una manera atractiva i
entenedora pel públic no especialitzat, parlant-ne amb un llenguatge natural i proper a la gent del carrer.
És per això que, a l’entorn de l’exposició, hi haurà una programació específica:
- Formació per a docents.
- Activitats dirigides a centres educatius de primària, secundària i batxillerat.
- Activitats de caire familiar.
La mostra vol trencar l’estigma de matèria difícil i allunyada de la realitat, oferint-les de manera lúdica i variada, i
donant peu a nous aprenentatges. A través de plafons expositius, objectes reals del dia a dia, ordinadors
interactius, pantalles audiovisuals i objectes manipulables, el visitant pot fer-se preguntes i trobar algunes
respostes, descobrir, reflexionar i deixar-se sorprendre pel sentit comú de les matemàtiques.
Aquesta exposició ha estat produïda per la Universitat Politècnica de Catalunya i promoguda pel Museu del Suro i
pel Centre Municipal d’Educació de Palafrugell.

Experiències per a grups amb reserva prèvia
Les Tapes dels Tapers. La cuina de la memòria de l’esplendor de l’època surera.
L’experiència de Les tapes dels tapers, que està organitzada conjuntament pel Museu del Suro i el restaurant la
Sala de l’Isaac, és un maridatge entre la cultura, el patrimoni i la gastronomia. Es tracta d’ una visita guiada al
Museu per apropar el visitant a la “civilització” surera, substrat de totes les poblacions situades al voltant de les
Gavarres. Podreu conèixer de primera mà l’antic ofici dels tapers i visitar el conjunt patrimonial surer més rellevant
d’Europa, on l’edifici del Museu és un dels elements més importants. Durant el recorregut guiat es parlarà de la
importància de la gastronomia en la forma de vida dels treballadors de la indústria surera. Seguidament, al
restaurant La Sala de l’Isaac 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: les Tapes dels Tapers, una proposta des de la
memòria. 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.
Amb aquesta la combinació ens apropem a una manera de fer que va transformar el territori i recuperem els
sabors d’abans, tant de la cuina més tradicional obrera com de la cuina de l’”extraordinari” en un projecte de
rescat de la Cuina de la Memòria.

Dissabte 9 de febrer, COOPERATIVES DE CONSUM, EL CAS DE L’ECONÒMICA PALAFRUGELLENCA
Visita comentada a càrrec de Jordi Turró, historiador i documentalista de l’exposició temporal “Cooperatives de consum en
territori surer”.
• A les 17.30 h. Activitat gratuïta.
• Apte per a tots els públics. Cal reserva prèvia.
Dissabte 16 de febrer, INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ TEMPORAL “LES MATEMÀTIQUES I LA VIDA”
I visita comentada amb la Dra. Montse Alsina, professora de matemàtiques de la UPC i comissària de l’exposició.
• A les 19.00 h. Activitat gratuïta.
• Apte per a tots els públics.
Dissabte 23 de febrer, FESTA DE DISFRESSES I TALLER DE MÀSCARES DE SURO
Festa de disfresses i taller de màscares de carnaval. Vine al museu a dissenyar una màscara per carnaval! Utilitzant paper
i aglomerat de suro farem divertides caretes que podreu emportar-vos a casa. T’hi apuntes?
• A les 17.30 h.
• Preu: 3€, gratuïta si vens disfressat.
• Apte per a tots els públics. Cal reserva prèvia.
Diumenge 24 de febrer, EL SURO TOT UN MÓN
Visita guiada exprés a l’exposició permanent. Vine a conèixer l’increïble procés de transformació del suro, des de la pela de
l’alzina surera fins als últims productes fets amb aquest material únic. No t’ho pots perdre!
• A les 11.30 h i a les 12.30 h.
• Gratuït amb el preu de l’entrada.
• Apte per a tots els públics. Cal reserva prèvia.

Visites guiades per a grups amb reserva prèvia
Més de dos segles fent taps
Visita per l’exposició del Museu del Suro on s’explicaran continguts relacionats amb l’alzina surera i les seves
característiques, la pela del suro, el procés de transformació artesanal i el mecanitzat així com la història de la indústria
suro-tapera a Palafrugell i el cas de l’empresa Miquel Vincke i Meyer, fàbrica líder en exportació de suro a l’Espanya de la
dècada del 1920.

Un bosc a la mida de l’home
Us proposem 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, sabrem les eines que s’utilitzen, les formes de vida
característiques del seu treball i un munt d’anècdotes associades.

Ibers, sants, corsaris i turistes
Situats a la muntanya de Sant Sebastià de la Guarda a Llafranc i acompanyats dels nostres guies us sorprendrà el
recorregut cronològic pel cim de la muntanya explicant els diferents usos del territori al llarg dels 2600 anys d’ocupació.
Podreu conèixer l’antic poblat iber (s. VI a I ac), la torre de guaita del s. XV (Bé Cultural d’Interès Nacional), l’ermita i
hostatgeria del s. XVIII i el far del s. XIX.

Taps, vins i mercats: Una explosió de colors
L’ Empordà és terra de suro i vi, un maridatge perfecte per gaudir d’un matí vinculat al sentit del gust. Amb aquesta
iniciativa us apropareu al món del suro i les seves curiositats i farem una degustació de vins empordanesos.
I per acabar es proposa una visita lliure pel mercat de verdures, carn i peix de Palafrugell, amb l’ànim de conèixer el
producte local.

“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.

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

