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Presentació del regidor
S’ha continuat conjugant la tasca de planejament del nou museu amb el
vell museu tancat al públic. S’ha arribat, a finals de l’any 2011, amb
gairebé finalitzades totes les obres de construcció i reforma de la fase V
del projecte arquitectònic. Aquest fet permetrà, com ja s’havia previst,
l’obertura al públic del nou Museu del Suro durant el decurs de l’any
2012. Pel que fa a l’última fase, la VI, amb la qual es preveu acabar la
remodelació de Cal Ganxó, on s’ubicaran les oficines del museu, la
biblioteca, el centre de documentació i l’enoteca, cal dir que s’han
obtingut, a través de la sol·licitud de subvenció per a l’1% cultural espanyol, 866.770,48 €
per tal de finançar-la. Aquestes obres es preveuen executar durant l’any 2012.

A les feines de projecció i recerca de finançament per al nou Museu, s’hi han sumat les
tasques habituals d’adquisicions, conservació, recerca i difusió. S’han promogut diverses
activitats (participació en el Dia Internacional dels Museus, Jornades de Patrimoni,
observació astronòmica des de St. Sebastià,...), s’han atès 75 consultes de demanda
d’informació sobre el museu i s’han realitzat 56 itineraris i rutes patrimonials. El web del
Museu www.museudelsuro.cat ha augmentat les seves visites respecte l’any anterior, un
total de 51.291. També s’ha engegat el web 2.0 per tal d’estar més presents a la xarxa i
arribar a un públic més ampli. En concret s’ha obert un compte a la xarxa social facebook i
un altre a twitter, a més d’un bloc que es preveu operatiu a principis del 2012. A través
d’aquesta nova eina s’ha fet difusió de les activitats del museu, de l’evolució de les obres de
la nova seu i del món del suro en general. També cal dir que s’han obert al públic els centres
patrimonials que gestiona el museu, la torre de guaita de Sant Sebastià de la Guarda, des
de Setmana Santa fins a mitjans del mes d’octubre, i el Centre d’Interpretació del Dipòsit
Modernista de Can Mario, durant pràcticament tot l’any. En total i, sumant la participació a
ambdós centres s’han obtingut 9.456 visites.

Per acabar, cal fer esment a una eficient gestió econòmica i pressupostària malgrat la
situació econòmica: inicialment la previsió d’ingressos per l’any 2011 va ser de 95.300 € i
finalment se n’ha executat 106.418,81 €.

Xavier Rocas Gutiérrez
Regidor de Cultura i vicepresident del Patronat del Museu
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01. Ubicació i horaris
Museu del Suro de Palafrugell
C/ Tarongeta, 31
Tel. 972 30 78 25 Fax. 972 30 23 10
www.museudelsuro.cat
info@museudelsuro.cat
Horaris d’obertura
Durant tot l’any 2011, el Museu del Suro va estar tancat al públic. No obstant això, les seves
oficines han estat obertes i el seu personal ha continuat amb la tasca de preparació de
trasllat al nou museu a Can Mario i d'atenció al públic en els centres patrimonials que
gestiona, el Centre d’Interpretació del Dipòsit Modernista de Can Mario i la Torre de Guaita
del Conjunt Monumental de St. Sebastià de la Guarda. Els seus horaris d’obertura s’indiquen
en els apartats corresponents.
L’horari d’obertura del centre de documentació del Museu va ser el següent:
De dilluns a divendres de 9h a 14.00h
Dijous de 16h a 19h
Dies festius tancat

02. Funcions
Complir amb la missió del Museu: Institució pública, oberta a la societat, sense ànim
de lucre, que té per funció adquirir, conservar, estudiar i difondre de forma integral
l’herència cultural i el patrimoni natural relacionats amb el món del suro a Catalunya,
amb els propòsits de contribuir al desenvolupament social, cultural i econòmic de la
comunitat; d’oferir suport a l’educació formal i com a proposta d’educació informal;
així com alternativa de creació i de lleure
Donar suport a la gestió del patrimoni local (col·leccions municipals, col·leccions d’art
i Conjunt Monumental de Sant Sebastià, Centre d’Interpretació Dipòsit Modernista de
Can Mario i Torre de guaita de Vilaseca)

03. Infraestructura i organigrama
Personal fix
Josep Espadalé, tècnic, conservador-director
Àngela Martí, tècnic documentalista
Mercè Coll, tècnic de difusió
Josep Garcia: Auxiliar administratiu
Josep Juscafresa: consergeria i manteniment
Pilar Campos (jornada compartida amb Arxiu): subalterna
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Personal temporal
Durant l’any 2011 dos tècnics en formació van col·laborar amb el Museu en règim de
becaris. Un es va dedicar a la documentació del fons Costa Sobrepera i l’altra, a la
preparació i adequació del contingut educatiu per a escolars des d’infantil fins a batxillerat,
de la visita guiada a la sureda de Llofriu.
A través del projecte impuls, per conveni amb el Departament de Treball de la Generalitat
de Catalunya, una persona va desenvolupar la tasca de digitalització del fons fotogràfic i
documental del museu durant 6 mesos (del mes de gener a juny de 2011).
Des del 14 de març fins a finals d’any, a través d’un conveni amb el Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya, una persona va realitzar tasques, en benefici de la
comunitat, de manteniment i restauració de diferents objectes i màquines del museu.
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04. Pressupost

PRESSUPOST D’INGRESSOS DEL MSP
Eco.

Descripció

34000
34001
34002
36000
40001
45501
46200
48000
52000

VENDES ENTRADES
VENDA ENTRADES TORRE
VENDA ENTRADES LLOFRIU
VENDES BOTIGA MUSEU
APORTACIÓ AJUNTAMENT
APORTACIÓ GENERALITAT
APORTACIÓ DIPUTACIÓ
APORTACIÓ PARTICULARS
INTERESSOS DE DIPÒSITS
TOTAL

Drets reconeguts nets

Recaptació líquida

4.000,00
6.000,00
500,00
4.000,00
43.200,00
6.000,00
30.000,00
1.500,00
0,00

1.109,74
7.481,00
696,00
2.895,84
40.985,73
26.250,31
27.000,00
0,00
0,19

95.200,00

106.418,81

DESPESES. Despesa assumida pel pressupost del patronat
Org.

Pro.

Eco.

Descripció

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

336
336
336
336
336
336
336
336
336
336
336
336
336
336
336
336
336
336
336
336
336
336
336
336

21300
22000
22001
22100
22103
22109
22200
22201
22300
22601
22602
22603
22605
22607
22608
22700
22706
23010
48100
48102
48103
48104
68700
48101

CONSERVACIÓ I REPARACIÓ +
DESPESES OFICINA +
ADQUISICIO BIBLIOTECA +
ELECTRICITAT +
COMBUSTIBLES +
MATERIALS TALLER +
TELEFON +
DESPESES DE COMUNICACIO +
TRANSPORTS +
FUNCIONAMENT TORRE DIPOSIT +
EDICIO I PROMOCIO +
SERVEI EXTERN DOCUMENTACIO +
FUNCIONAMENT DIPÒSIT +
FUNCIONAMENT ANTIGUES ESCOLES +
PROGRAMACIÓ ACTIVITATS PÚBLIQUES +
NETEJA +
ESTUDIS TECNICS I MONITORATGE +
DIETES I DESPLAÇAMENTS +
BECA DOCUMENTACIO
TRANSFERÈNCIA MUSEUS DEL VI
TRANSFERENCIA AJUNTAMENT
TRANSFERENCIES MUSEUS COSTA BRAVA
ADQUISICIO PATRIMONI +
CONVENI UDG BECA MUSEU DEL SURO

TOTAL

Despesa compromesa

Despesa reconeguda

4.620,22
1.875,48
642,72
2.212,00
3.507,91
2.684,07
1.711,90
775,16
11.735,21
744,70
8.398,53
97,94
87,41
350,00
1.447,26
7.130,75
11.285,90
2.545,44
6.000,00
300,00
24.000,00
1.000,00
12.000,00
1.500,00

4.620,22
1.875,48
642,72
2.212,00
3.507,91
2.684,07
1.711,90
775,16
11.735,21
744,70
8.398,53
97,94
87,41
350,00
1.447,26
7.130,75
11.285,90
2.545,44
6.000,00
300,00
24.000,00
1.000,00
12.000,00
1.500,00

106.652,60

106.652,60

DESPESES. Despesa assumida pel pressupost de l’ajuntament
Org.

Pro.

Eco.

Descripció

42

211

12700

APORTACIÓ PLA PENSIONS FUNCIONARIS

Despesa compromesa
2.589,12

Despesa reconeguda
2.589,12
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42

211

13700

42
42
42

231
336
336

16000
12000
12100

42

336

13000

42

336

13300

42
42

336
336

41002
48900

42

336

62100

42
42
42
42
42

336
336
336
336
336

62500
62700
63200
64000
64001

42

336

64002

MUSEU
APORTACIÓ PLA PENSIONS PERSONAL
LABORAL MUSEU
SEGURETAT SOCIAL MUSEU
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL
MUSEU
ALTRES RETRIB. PERSONAL LABORAL
MUSEU
PATRONAT DEL MUSEU
APORTACIÓ INSTITUT CATALÀ DEL SURO
PROJECTE CONSERVACIÓ I PROTECCIÓ
ENTORN ST. SEBASTIÀ
ADQUISICIÓ MOBILIARI NOVA SEU MSP*
EXECUCIÓ MSP 3ª FASE
OBRES MSP 5ª FASE
CONVENI UDG EXCAVACIONS ST. SEBASTIÀ
REDACCIÓ PROJECTE 5ª FASE MSP
DESPESES HONORARIS EXECUCIÓ 5ª FASE
MSP

TOTAL

1.726,08

1.726,08

9.790,66
49.725,41
64.886,15

9.790,66
49.725,41
64.886,15

18.739,62

18.739,62

27.053,21

27.053,21

40.985,73
3.005,06

40.985,73
3.005,06

94.561,67

94.561,67

57.258,56
190.437,47
1.499.999,99
12.000,00
2.124,00

57.258,56
190.437,47
1.499.999,99
12.000,00
2.124,00

67.838,20

67.838,20

2.142.720,93

2.142.720,93

*MSP: Museu del Suro de Palafrugell

05. Descripció de les activitats

05.01 Exposicions i activitats
Tot i el tancament temporal del museu pel seu trasllat a Can Mario es van dur a terme les
següents activitats:
1 de març: Publicació del primer exemplar del butlletí informatiu del MSP*, El Corn de Can
Mario.
5 de març: Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona Treballadora es va
organitzar la ruta guiada Les Dones del Suro.
14 i 18 de maig: Dia Internacional dels Museus. El MSP va organitzar les següents
activitats:
14 de maig: Observació astronòmica des de la terrassa de la torre de guaita de St.
Sebastià, de St. Sebastià a la lluna.
18 de maig: Jornada de portes ofertes al Centre d’Interpretació del Dipòsit Modernista de
Can Mario i a la Torre de Guaita del Conjunt Monumental de St. Sebastià de la Guarda.
16 de juliol: Observació astronòmica des de la terrassa de la torre de guaita de St.
Sebastià, de St. Sebastià a la lluna.
24 de setembre: En el marc de les Jornades Europees de Patrimoni 2011, es va
organitzar una visita comentada, Viatge als orígens de Palafrugell, per part de l’historiador
Joan Badia i Homs a l’església de Sta. Margarida i a dos masos del seu veïnat.
Durant tot l’any: Oferta educativa del MSP composta per les següents activitats:

Museu del Suro

Dirigida a escolars: La sureda: un bosc a mida de l’home (visita a la sureda i al Centre
Bassa Rocas de Llofriu) i la visita guiada al Conjunt Monumental de St. Sebastià de
la Guarda (visita les restes arqueològiques i a la torre de guaita).
Dirigida a tots els públics: Sortida a peu guiada de Palafrugell a Sant Sebastià
(senderisme guiat), Pedalant per les torres de guaita (cicloturisme guiat), Ruta Dones
del Suro (ruta urbana) i Resseguint les petjades del suro (Ruta Quercus Suber).

05.02 Participació en activitats i exposicions externes
De l’11 d’octubre de 2010 al 14 de gener de 2011: Préstec del quadre Pescadors de Calella
mirant el mar, c.1970 (fons Rodolfo Candelaria) per a una exposició Atles paisatgístic de
les terres de Girona al Museu d’Història de St. Feliu de Guíxols.
Dies 20 i 21 de gener (2 sessions): Xerrada, a càrrec d’Àngela Martí, als alumnes de 5è i 6è
de primària de l’escola Torres Jonama de Palafrugell sobre qui era el Sr. Josep Torres
Jonama i la situació escolar i de la indústria surera a finals del s. XIX i principis del
XX.
17 de març: Xerrada, a càrrec d’Àngela Martí, sobre el món del suro i el museu pel crèdit
de síntesi de 2on d’ESO de l’Institut Frederic Martí Carreras.
Del 29 d’abril a l’1 de maig. Participació al festival Flors i Violes, organitzat per l’IPEP amb
l’obertura del Centre d’Interpretació del Dipòsit Modernista de Can Mario als participants del
festival.
8 de maig: taller - xerrada sobre l’alzina surera i el món del suro a la Jornada Planta’t
organitzat pel Jardí Botànic de Barcelona (Museu de les Ciències Naturals de Barcelona)
amb la participació d’unes 200 persones.
14 i 18 de maig: Dia Internacional dels Museus
Mes de juny. Participació en el programa Racons de TVE a través d’una entrevista a Josep
Espadalé
1 de juliol. Participació al Cork_lab 2011 a Eslisava (Escola Superior de Disseny i
Enginyeria de Barcelona)
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Mes de juliol. Participació en el programa Quèquicom? de TV3 amb el préstec de diferents
objectes de suro del MSP i d’una entrevista a Josep Espadalé.
30 de juliol al 10 d’octubre. Participació en l’exposició Nit de llops a les Gavarres
(organitzada pel Consorci Gavarres i el MSP) en l’assessorament en la confecció dels
continguts, en el muntatge i en la sessió de material expositiu.
24 de setembre: Participació a les Jornades Europees de Patrimoni 2011
Mes de desembre: Préstec de material pel pessebre del Teatre Municipal de Palafrugell i
pel Pessebre Vivent de Palafrugell.
17 de desembre de 2011 al 4 de març de 2012: Exposició Rodolfo Candelaria Obra al
Museu de la Pesca de Palamós.

05.03 Consultes i demandes d’informació
Es van atendre un total de 75 demandes d’informació:
52 demandes d’informació sobre el Museu.
23 demandes d’informació continguda en el fons documental, arxiu d’imatges, biblioteca
i col·lecció d’objectes.

05.04 Web 2.0 del Museu
Es va posar en funcionament el web 2.0 del museu amb una participació activa a les xarxes
socials facebook i twitter. A través d’aquests mitjans es van difondre les activitats
programades pel museu durant l’any 2011, es va comunicar l’estat de les obres a la nova
seu de Can Mario i es va promoure tota la informació sobre el món del suro a la qual vam
tenir accés.
Les adreces del museu en aquests dos mitjans són:
http://www.facebook.com/pages/Museu-del-Suro-de-Palafrugell/119363611446430
http://twitter.com/elMuseudelSuro
Pel que fa a la pàgina web del museu http://museudelsuro.cat es va continuar amb el seu
bon funcionament en la difusió de notícies referents al món del suro, de l’oferta educativa i
dels serveis que s’ofereixen com ara rutes i visites patrimonials (Dones del Suro, Quercus
Suber, la visita al Conjunt Monumental de St., Sebastià i al Centre d’Interpretació del Dipòsit
Modernista de Can Mario).
Podem resumir les dades obtingudes d’aquest servei en:
Nombre de visitants: 51.291 (de gener a desembre de 2011), amb una mitjana de 141
visites cada dia. L’any 2010 la web va tenir un total de 43.276 amb 118 visites cada dia.

Museu del Suro

Es van publicar un total de 16 notícies que van generar un total de 8.809 consultes i 13
documents de difusió amb 2.420 descàrregues entre els quals cal destacar el primer
exemplar del butlletí El Corn de Can Mario amb 647.
A través del web del Museu es van gestionar aproximadament un 50 % de les visites
guiades, de les demandes d’informació per treballs de recerca, així com d’informació
general sobre el museu, vendes de llibres, etc.

05.05 Usuaris del Museu
Es van realitzar, organitzar i participar en diverses activitats:
Realització de la visita guiada La sureda:un bosc a mida de l’home, al Centre
Bassa Roques de Llofriu amb 411 participants.
Es van organitzar 3 activitats familiars diferents (observacions astronòmiques,
rutes a peu i en bicicleta) amb 180 participants.
Es van dur a terme 8 activitats diferents que fan referència a itineraris, rutes i
visites patrimonials (a la torre dipòsit de Can Mario, al Conjunt Monumental de St.
Sebastià de la Guarda, Ruta Dones del Suro, Ruta Resseguint les petjades del
suro,..) amb 3.265 participants en un total de 56 sessions.
Es va participar a la Jornada Planta’t organitzada pel Jardí Botànic de Barcelona
amb 200 participants.

05.06 Torre de guaita de Sant Sebastià
La torre de guaita del Conjunt Monumental de Sant Sebastià de la Guarda a Llafranc va
obrir les seves portes el període que va del 16 d’abril al 12 d’octubre, un total de 169 dies
(1.137,5h), amb els horaris següents:
Períodes del 16 d’abril al 14 de juny i del 16 de setembre al 15 d’octubre
De dilluns a dissabte
Matins: de 10h – 13h
Tardes: de 17h – 20h
Diumenge de 10.30h – 14h
Dilluns tancat
Període d’estiu del 15 de juny al 15 de setembre
Obert cada dia
Matins: de 10h – 14h
Tardes: de 17h – 20h
L’any 2011, la torre va rebre un total de 6.780 visitants. Es van obtenir un total de 7.960,92
€ en ingressos dels quals 5.853 € de taquilla i 2.107,92 € de botiga. En total es van vendre
5.407 entrades individuals i 12 entrades conjuntes. Per altra banda, 61 persones van gaudir
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de les visites guiades gratuïtes durant els mesos de juliol i agost al Conjunt
Monumental. La torre va acollir una exposició de fotografies antigues de la Costa Brava del
llibre Àlbum de Records.
Recompte total de visites a la torre de guaita de St. Sebastià durant l’any 2011
Individuals
Individuals
Grups (escoles
Total per mesos
entrada 1€
entrada lliure
i jubilats)
Abril
345
36
8
389
Maig
333
102
83
518
Juny
493
188
129
810
Juliol
1.224
221
23
1.468
Agost
1.760
269
38
2.067
Setembre
914
214
0
1.128
Octubre
338
18
24
380
Novembre
20
20
TOTAL
5.407
1.048
325
6.780

Nacionalitat i procedència dels visitants

0%

Palafrugell

2%
6% 1%

4%

Resta Catalunya

3%

Resta Es panya

9%

França
Regne Unit
Alemanya
15%

51%
9%

Itàlia
Holanda
Bèlgica
Altres

Valoració del centre per part dels visitants
En general i, segons el llibre de visites que hi ha a disposició dels visitants i els comentaris
que aquests van fer als treballadors del museu, el grau de satisfacció va ser elevat. Sobretot
es va destacar l’exposició temporal de fotografies antigues de la Costa Brava i les vistes que
es veuen des de dalt la torre.
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Serveis oferts als visitants
Visita interior de la torre de guaita, exposició temporal de fotografies antigues de la Costa
Brava, audiovisual, accés a la part superior de la torre, préstec de prismàtics, botiga i
serveis.

05.07 Centre d’Interpretació Dipòsit Modernista de Can Mario
A partir de l’1 de gener de 2011 i, segons va establir el patronat del MSP, es va fixar un preu
d’entrada al centre de 2 € pels adults i d’1 € a estudiants i jubilats. La torre – dipòsit de Can
Mario va rebre un total de 2.676 visitants dels quals 459 van accedir-hi amb l’entrada de 2
€, 626 amb l’entrada d’1 €, 224 en 13 grups (7 d’escolars i 5 d’adults) i 1.367 van fer-ho
gratuïtament. Aquest elevat nombre de gratuïtats va ser degut a les múltiples visites escolars
de centres educatius de Palafrugell que gaudeixen d’entrada gratuïta, a la festa Flors i Violes
que amb el tiquet d’un pètal l’entrada era de franc i al període de Nadal que l’accés també va
ser gratuït. En total es van obtenir uns ingressos de 2.415,92 € dels quals 1.628 € pertanyen
a les entrades venudes i la resta, 787,92 € a les vendes de botiga.
Horaris d’obertura
El centre va obrir de l’1 de gener al 31 de desembre,un total de 218 dies (1.223h), amb els
horaris següents:
Períodes de l’1 de gener al 14 de juny i del 16 de setembre al 16 d’octubre
(del 15 de gener al 16 d’abril només es va obrir els caps de setmana)
De dimarts a dissabte
Matins: de 10h – 13h
Tardes: de 17h – 20h
Diumenge de 10.30h – 14h
Dilluns tancat
Període d’estiu del 15 de juny al 15 de setembre
Obert cada dia
Matins: de 10h – 14h
Tardes: de 17h – 20h
Diumenges de 10.30h – 14h
Període de Nadal del 16 de desembre al 8 de gener de 2012
Obert cada dia (25 i 26 de desembre, 1 i 6 de gener tancat)
Matins: de 10h – 13h
Tardes: de 17h – 19h
Diumenges de 10h – 13h
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Recompte total de visites al Centre d’Interpretació del Dipòsit Modernista de Can Mario
durant l’any 2011
Individuals amb Individuals
Grups
Total per mesos
entrada €
entrada lliure
Gener
107
115
12
234
Febrer
7
28
61
96
Març
1
26
33
60
Abril
168
204
372
Maig
177
157
334
Juny
38
107
82
227
Juliol
222
127
21
370
Agost
292
187
479
Setembre
53
145
198
Octubre
20
42
15
77
Desembre
229
229
TOTAL
1.085
1.138
224
2.676

Nacionalitats i procedències dels visitants

1,03

7,86

1,77
4,56 0,280,00

8,03

39,69

2,22

34,57

Palafrugell
Resta Catalunya
Resta Espanya
França
Regne Unit
Alemanya
Itàlia
Holanda
Bèlgica
Altres

Valoració del centre per part dels visitants
En general i, segons el llibre de visites que hi ha a disposició dels visitants i els comentaris
que aquests van fer als treballadors del museu, el grau de satisfacció va ser elevat. Sobretot
es va destacar l’interior del túnel (l’audiovisual i els panells explicatius del centre) i el seu
efecte visual així com les vistes panoràmiques des de dalt la torre i el perfil del paisatge
dibuixat a la barana que permet identificar els accidents geogràfics de la zona.

Serveis oferts als visitants
Visita interior del túnel de la torre, audiovisual, accés a la part superior de la torre,
mapa/perfil de 360º, préstec de prismàtics i botiga.
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06. Convenis i col·laboracions
Amb la Fundació Casa de Cultura - Diputació de Girona per a la creació de la Xarxa de
Museus de territori i societat de les comarques de Girona (juntament amb els museus
d’Arbúcies, Torroella de Montgrí, Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Olot. La finalitat és
desenvolupar nou treball en xarxa i obtenir finançament per al funcionament del Museu.
Amb els museus de Lloret, Sant Feliu de Guíxols, Palamós, Torroella de Montgrí i La Bisbal
d’Empordà, per a la creació de la Xarxa de Museus de la Costa Brava, una xarxa de
museus de proximitat (estimulada per la implementació del Pla de Museus de la Generalitat)
destinada especialment a temes de promoció conjunta.
Com a membre de l’Asociación de Museos del Vino de España.
Amb la UdG, a través de l’Ajuntament, per la recerca arqueològica de Sant Sebastià de la
Guarda.
Amb la UDG, a través de l’Ajuntament, per la recerca sobre temes surers.
Amb la Fundació Vilacasas per la venda d’entrades amb descompte (2x1) entre el Museu
d’Art Contemporani i el Centre d’Interpretació del Dipòsit Modernista de Can Mario.
Com a membre, a través de l’Ajuntament, amb la Xarxa de Turisme Industrial de
Catalunya (XATIC). Finalització del Pla de dinamització de Turisme industrial
Club Super 3 per a la difusió del Museu.
Carnet Jove per a la difusió del Museu.

07. Subvencions rebudes
Procedència
Xarxa de museus Locals
FEDER
Diputació de Girona
U per cent Cultural Català
Institut Català del Suro
Total
*MSP: Museu del Suro de Palafrugell

Quantitat
27.000,00 €
800.000,00 €
30.000,00 €
125.000,00 €
3.000,00 €
985.000,00 €

Funció
Per activitats, documentació, obres i
equipaments
Per obres fase V nova seu MSP*
Per obres fase V nova seu MSP
Per obres fase V nova seu MSP
Per edició llibre congrés del suro 2009
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08. Difusió
08.01 Televisió
Programa Quèquicom? El suro. TV3. Enregistrat el mes de juny de 2011.
Programa Racons de TVE de Catalunya. Del Far de St. Sebastià a Calella de
Palafrugell.
11
de
juliol
de
2011.
http://www.rtve.es/alacarta/videos/racons/racons-del-far-sant-sebastia-calellapalafrugell/1145684/

08.02 Ràdio
Programa
Amuntiavall
de
COMràdio.
15
de
maig
de
2011.
http://comradioblocs.com/amuntiavall/2011/05/15/museu-del-suro-de-palafrugell/

08.03 Premsa
I el museu va tancar… Nou Palafrugell. 7 de gener de 2011
El Suro (Suplement - El Dominical) Diari de Girona 16 de gener de 2011
Molt més que menjar garoines. El Punt Avui (Sortim). 4 – 10 de febrer de 2011.
Es restauren els Forns de suro negre de Palafrugell. Butlletí del mNACTEC. 16 de
febrer de 2011
Idees noves per al turisme. El Punt Diari. 1 de març de 2011
El Museu del Suro dedica una ruta a les dones. El Punt Diari (Comarques Gironines).
3 de març de 2011
El Museu del Suro dedica una ruta a les dones. El Punt. 3 de març de 2011
El Museu del Suro fa una ruta per conèixer el paper de la dona. Diari de Girona. 5 de
març de 2011
Flors i Violes de Palafrugell, amb més espais. El Punt. 12 d’abril de 2011
Un total de 12 patis i espais de Palafrugell participen a la fira "Flors i Violes". Diari de
Girona. 15 d’abril de 2011
Neix la Xarxa de Museus de la Costa Brava. Diari de Girona. 27 d’abril de 2011
Històries al voltant de l’aigua. La Vanguardia (Patrimoni). 10 de juny de 2011
Palafrugell rep 867.000 euros per rehabilitar l'edifici de Cal Ganxó. Diari de Girona. 17
de juliol de 2011
Un edfici emblemàtic emblemàtic del sector serà la futura seu del Museu del Suro de
Palafrugell. La Vanguardia (Patrimoni). 5 d’agost de 2011
Palafrugell rebrà més de 800.000 euros per les obres del nou Museu del Suro. Nou
Palafrugell. 5 d’agost de 2011
Palafrugell rebrà més de 800.000 euros per les obres del nou Museu del Suro.
Dossier Nou Palafrugell. Agost 2011
El Museu del Suro obrirà diferents espais l'estiu de 2012. Revista de Palafrugell. 16 de
setembre de 2011
Palafrugell vol gestionar el museu com una fundació. El Punt. 12 de novembre de
2011
Foment finança la rehabilitació de Cal Ganxó Diari de Girona 2 de desembre de 2011
Llum Verd a Can Mario. El Punt. 6 de desembre de 2011
Tornar a la torre (de Can Mario). El Punt. 13 de desembre de 2011
Els actes més destacats d'aquest Nadal. Revista de Palafrugell. 16 de desembre de
2011
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08.04 Web
Webs on es va difondre informació, de forma habitual i/o puntual, com activitats, actes,
exposicions, etc sobre el Museu del Suro de Palafrugell al llarg de l’any 2011:
Web oficial del Museu del Suro de Palafrugell. http://www.museudelsuro.cat
Es va obrir un perfil a la xarxa social facebook on es va fer difusió del museu i de les
activitats que aquest es van realitzar. http://www.facebook.com/pages/Museu-delSuro-de-Palafrugell/119363611446430
Es va obrir un perfil a la xarxa social twitter on es va fer difusió del museu i de les
activitats que aquest es van realitzar. http://twitter.com/elMuseudelSuro
Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell: http://visitpalafrugell.cat
Consell Comarcal del Baix Empordà: http://visitemporda.com
Xarxa de Museus de la Costa Brava: http://www.museuscostabrava.cat/
Carnet Jove. http://www.carnetjove.cat/
Festa Catalunya. http://www.festacatalunya.cat/
Mnactec (Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya”. http://www.mnactec.cat
Web oficial de l’Ajuntament de Palafrugell. http://ajpalafrugell.org/
Web oficial de l’ERIH (European Route of Industrial Heritage) http://erih.net
Grup Ara.cat. Descobrir el teu país com mai l’has vist. www.descobrir.cat/
Conreu de sabers (Fund. Món Rural).
http://www.arrelsconreusabers.cat/entitat/museu-del-suro/
Informatiu museus (GENCAT).
http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/informatiumuseus/page/1/?s=museu+del+suro
&x=12&y=6
Oficis antics (WIKISPACES). http://oficisantics.wikispaces.com/El+museu+del+suro
Observatori Forestal Català.
http://observatoriforestalcatala.wordpress.com/2011/12/13/el-museu-del-suro-depalafrugell-torna-a-obrir-les-portes-de-la-torre-diposit-de-can-mario-als-visitants/
Empordà Costa Brava (Consell Comarcal). http://www.baixempordacostabrava.org/ca/cultura/359
Web de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.
http://cultura.gencat.net/museus/fitxamus.asp?comarca=10&municipi=0&NRegistre=2
Museus de les Comarques Gironines (GIROMUS).
http://www.giromus.cat/museus_localitat/baix_emporda/palafrugell.php
Portal turístic Costa Brava Pirineu Girona.
http://ca.costabrava.org/categories/home.aspx?t=museu-del-suro-depalafrugell&com=SQBuAGYAbwBVAG4AaQB0AEkARABcADMAOAA3ADYAMwBcA
EMAYQB0AGUAZwBvAHIAeQBJAEQAXAAxADIAMQBcAA==
Catalunya és cultura.
http://cultura.catalunya.com/ca/detall.php?id=17_16001_120&menuId=112
Portal turístic de Catalunya.
http://www10.gencat.net/pls/turistex/p03.recurs3?dm=01&rcrs=MUS&cdnt=000127&
mrc=&cmrc=10&mun=&lcltt=&gr=&sgr=&prd=&tpsBarra=RD
Conoce (Web turística de Turespaña).
http://www.spain.info/es/conoce/museo/girona/museo_del_corcho.html
Portal del Ministerio de Cultura (Spain is culture).
http://www.españaescultura.es/ca/museos/girona/museo_del_corcho.html
Portal d’ensenyament XTEC.cat. http://www.xtec.cat/escola/directori/museus.htm
FEMPAIS.tv. http://www.fempais.tv/?cat=330&paged=3
Wikipèdia. http://ca.wikipedia.org/wiki/Tap_de_suro
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Arqueología i Patrimonio Industrial.
http://www.arqueologiaypatrimonioindustrial.com/2010/09/museo-del-corcho-depalafrugell.html
Mi nube. http://www.minube.com/rincon/torre-de-san-sebastian-torre-de-guaitaa187731 i http://www.minube.com/rincon/museo-del-corchoa117102#Comment_113261
Mon nuage. http://www.monnuage.fr/point-d-interet/musee-du-liegea76765#Comment_75405
Programa l’Escola a casa. Ara sortim!. http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=20739
Xarxa social Tiching per a la comunitat educativa: http://es.tiching.com/33133
Más museos: http://www.masmuseos.com/museos/Girona
Revista d’història industrial: http://www.ub.edu/rhi/es/museos-y-parques-tematicosindustriales.html
Catalunya és cultura:
http://cultura.catalunya.com/ca/detall.php?id=17_16001_120&menuId=112
Cal remarcar que fent una recerca al buscador google de les paraules “Museu del Suro”
Palafrugell apareixen 81.500 entrades que ofereixen diversa informació sobre el museu.

09. Indicadors
Indicador
Nombre de visitants*
Nombre d’exposicions

2011
9.867
2

2010
16.326
10

2009
9.050
7

* Conjunt de visitants del MSP i dels seus centres externs (Torre de Guaita de St. Sebastià i Vilaseca i Centre d’Interpretació
del Dipòsit Modernista de Can Mario)

