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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 10h a 13h i de 16h a 19h. 
Dissabte de 10h a 14h i de 17h a 20h. 
Diumenges i festius de 10h a 14h. 
Dilluns tancat. 
  
Centre d’Interpretació del Dipòsit d’Aigua 
Modernista de Can Mario 
Plaça de Can Mario - Palafrugell 
Panoràmica privilegiada de l’Empordanet 
 
Horari 
A convenir amb reserva prèvia. 
Dissabte 12 de novembre d’11h a 13h i de 17h a 19h 
Diumenge 13 de novembre d’11h a 14h. 
 
Torre de Guaita del s. XV 
Conjunt Monumental de Sant Sebastià de la Guarda 
Muntanya de Sant Sebastià – Llafranc 
 
Horari 
A convenir amb reserva prèvia. 
 

 Segueix-nos! 

 



 

   

 

    Quan les pedres ens parlen. El Megalitisme a CatalunyaQuan les pedres ens parlen. El Megalitisme a CatalunyaQuan les pedres ens parlen. El Megalitisme a CatalunyaQuan les pedres ens parlen. El Megalitisme a Catalunya    

  Exposició oberta al públic fins l’11 de desembre.  

A l’inici del Neolític, les pràctiques funeràries eren pràcticament inexistents. Aquesta situació va canviar fa 

uns 6.500 anys, amb l’aparició de les primeres zones separades dels espais d’hàbitat, destinades 

exclusivament a les pràctiques funeràries. El pas entre els primers enterraments neolítics i els sepulcres 

megalítics s’explica per la voluntat de monumentalitzar les tombes mitjançant l’ús de grans blocs de 

pedra. Amb aquesta intenció els dòlmens esdevenen punts de referència en el paisatge que articulen 

l’entorn. 

“El Megalitisme a Catalunya” se centra en els monuments megalítics trobats a Catalunya, entre els quals 

hi ha els dòlmens, els menhirs i les escultures. Tot i que la seva funció era principalment funerària, també 

podien servir per delimitar el territori o com a punt de reunió o de culte religiós.  

Aquesta exposició ha estat produida pel grup de recerca DidPatri del Departament de Didàctica de les 
Ciències Socials de la Universitat de Barcelona, amb la col·laboració de l'empresa de museologia Molècula 
i del Museu d’Arqueologia de Catalunya.         

Programa d’activitats per complementar l’exposició    
 

Conferència: "E-Rutes Megalítiques a les Gavarres: patrimoni megalític, noves tecnologies i 
desenvolupament   sostenible" a càrrec d’Oriol Vicente, del Grup de Recerca GRAMPO de la UAB i 
coordinador de la Xarxa en Patrimoni Cultural de la UABCei. 

• Dissabte 19 de novembre a les 19.30h. Activitat gratuïta. 
 

Ruta megalítica al dolmen de Can Mina dels Torrents: Excursió guiada per conèixer l’entorn 
megalític de Palafrugell a càrrec de Xevi Niell, membre del grup de recerca d’Arqueologia i 
Prehistòria de l’Institut de Recerca Històrica de la UdG, i de Pere Parra, membre del Club Alpí 
Palamós. 

• Diumenge 27 de novembre a les 9.45h. Activitat gratuïta. 
• Punt de trobada: Aparcament de la riera de Llafranc (Camí de la Font d'en Xecu, 18. 

17211 Llafranc, Girona 41.896852, 3.192122) 
 

Ruta megalítica a la Cova d’en Daina: a càrrec de Xevi Niell, membre del grup de recerca 
d’Arqueologia i Prehistòria de l’Institut de Recerca Històrica de la UdG, i de Pere Parra, membre del 
Club Alpí Palamós. 

• Diumenge 4 de desembre a les 9.45h. Activitat gratuïta. 
• Punt de trobada: Aparcament del dolmen de la cova d’en Daina, carretera de Romanyà 

(GIV-6612, 21. 17240 Santa Cristina d'Aro, Girona 41.856780, 2.991156) 
 

Es recomana venir a les excursions ben calçat, portar aigua i, opcionalment, esmorzar. 
Cal reserva prèvia. Per a tots els públics 
 

    Visites guiades per a grupsVisites guiades per a grupsVisites guiades per a grupsVisites 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. 

Un bosc a la mida de l’home 
Un passeig agradable per la sureda de Llofriu, per explicar in situ les característiques de l’alzina 

surera, l’ecologia del bosc mediterrani i el treball dels peladors. 

Ibers, sants, corsaris i turistes 
La visita que us proposem és un recorregut cronològic pel cim de la muntanya de Sant Sebastià, 

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

Taps, vins i mercat, una explosió de color, sabor i tradició 
L’Empordà és terra de vi i de suro, un maridatge perfecte per gaudir d’un matí gastronòmic.     
 

Activitats i visites guiadesActivitats i visites guiadesActivitats i visites guiadesActivitats i visites guiades    
 

ARRAN DE MAR, COMERÇ, PESCA I PAISATGE A CALELLA DE  PALAFRUGELL  
Visita guiada que es desenvoluparà en dues parts, en la primera d’elles ens sorprendrà la 

vessant desconeguda de Calella en un recorregut inèdit pel seu passat històric, quan era lloc de 

comerç de suro, port de cabotatge i de vaixells de pesca.. Després d’un dinar de cuina 

tradicional de pescadors, podrem gaudir d’una nova visita teatralitzada al Jardí Botànic de Cap 

Roig, on coneixerem Nicolau i Dorotea amb qui descobrirem la seva història, els secrets dels 

jardins i el meravellós paisatge que els envolta. 

• Dissabte 5 de novembre. 
• A les 12h, “Calella abans del turisme: el comerç del suro i la pesca”, visita guiada per 

Calella de Palafrugell. Durada: 1h30 aproximadament. 
• A les 14h, dinar de cuina tradicional de pescadors a la Taverna Ca la Raquel de Calella 

de Palafrugell.  
• A les 16.30h, visita al Jardí botànic de Cap Roig. Durada: 1h 30’ aproximadament. 

• Preu: 21€ tot inclòs.  

• Sense dinar: Visita del matí: 4€. Visita de la tarda: 2€. (Menors 6 anys gratuït) 

• Aforament limitat: 25 persones. 

• Per a tots els públics. Cal reserva prèvia 
 

BUS DE DESCOBERTA XATIC “Ruta del Suro i el Pa”  
Voleu viure una aventura diferent? El bus de la XATIC pot ser el que busqueu. Us portarà a 

descobrir una sorpresa de la XATIC. Serà tot un dia d’aventura per descobrir el que no us 

imagineu del nostre patrimoni. 

• Dissabte 5 de novembre. Més informació a www.xatic.cat 
 

DEL BOSC A LA TAULA  
En motiu de la Setmana del Turisme Industrial amb el lema “Descobreix com es fan les coses”, 

organitzat per la Xatic i, també, per celebrar el Dia de l’Enoturisme, realitzarem una activitat on 

explicarem la pela del suro i el procés d’elaboració dels taps amb una demostració artesanal del 

tapament d’ampolles als cellers i el destapament de les ampolles de vi.  

Finalment es realitzarà un petit tastet. 

• Diumenge 6 de novembre a les 12h 

• Activitat gratuïta i apte per a tots els públics. 
 

JORNADA DE PORTES OBERTES  
En motiu de la Setmana de la Ciència i de la Setmana del Turisme Industrial, el Museu 

del Suro de Palafrugell i el Centre d’Interpretació del Dipòsit d’Aigua Modernista de Can Mario 

obriran les seves portes gratuïtament el dissabte 12 i diumenge 13 de novembre.  
 

GIMCANA CIENTÍFICA  
Gimcana familiar per descobrir la vessant científica del món del suro. Activitat organitzada en 

motiu de la Setmana de la Ciència. 

• Dissabte 19 de novembre a les 18h. 

• Activitat gratuïta per a tots els públics. 
 

EL SURO, TOT UN MÓN 
Visita guiada exprés per conèixer el sorprenent procés de transformació del suro, des de la pela 

de l’alzina surera fins als últims productes fets amb aquest material únic.  

• Dissabte 27 de novembre a les 12h. 

• Activitat gratuïta últim dissabte de mes. Apte per a tots els públics. 
 

 

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

NO US OBLIDEU DE VISITAR L’EXPOSICIÓ PERMANENT DEL MUSEU. 
RECORDEU QUE L’ÚLTIM DISSABTE DE MES L’ENTRADA ÉS GRATUÏTA.  

 


