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Museu del
Suro

Què fem?




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)

Ens podeu trobar a
Placeta del Museu del Suro, s/n
Tel. 972 30 78 25
info@museudelsuro.cat

Horari d’atenció al públic
Horari d’hivern:
Dimarts a diiumenge de 10h a 13h i de 16h a 19h. Dilluns i diumenge tarda
tancat.
Horari d’estiu:
Dilluns a dissabte de 10h a 14h i de 17h a 21h. Diumenge tarda tancat.

Responsable
polític

Xavier Rocas
xrocas@palafrugell.cat

Responsable
tècnic

Pep Espadalé

Personal
 3 tècniques
 1 auxiliar administratiu
 2 conserges
 1 subalterna

Museu del Suro

1

Pressupost
RESULTAT PRESSUPOSTARI
CONCEPTES

a. Operacions
corrents
b. Altres operacions
no financeres
1.Total no
financeres (a+b)
2. Actius financers

DRETS
RECONEGUTS
NETS

OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES

169.733,08

168.711,56

AJUSTOS

RESULTAT
PRESSUPOSTARI
1.021,52

20.989,60

-20.989,60

169.733,08

189.701,16

-19.968,08

169.733,08

189.701,16

-19.968 ,08

3.Passius financers
RESULTAT
PRESSUPOSTARI

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per
a despeses generals
5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici

29.392,00
57.045,98
37.077,90

6. Desviacions de finançament positives de l’exercici
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA
COMPONENTS
1.(+) Fons líquids a la Tresoreria a
31/12/14
2.(+) Drets pendents de cobrament:
-(+) del Pressupost corrent
-(+) de Pressupostos tancats
-(+) d’operacions no pressupostàries
-(-) cobraments pendents d’aplicació
definitiva
3.(-) Obligacions pendents de pagament:
-(+) del Pressupost corrent
-(+) de Pressupostos tancats
-(+) d’operacions no pressupostàries
-(-) pagaments pendents d’aplicació
definitiva
I. Romanents de tresoreria total (1+2+3)
II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a

IMPORTS ANY

IMPORTS
ANY ANTERIOR

44.320,33

89.345,06

17.597,30

16.144,73

15.243,70
2.353,60

13.791,13
2.353,60

18.998,23

42.602,27

15.941,18
1.500,00
1.652,51

39.637,39
1.500,00
1.560,34

95,46

95,46
42.919,44
6.163,63

62.887,52
5.799,58

36.755,81

57.087,94
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despeses generals (I-II-III)

INGRESSOS 2014
Eco

Descripció

340
360
380
400
455
462
469
480
520
870

Preus Públics
Vendes
Reintegrament D’avals
Transferències Corrents
Aportació Generalitat
Aportació Ajuntaments
Aportacio Entitats Locals
Aportació Particulars
Interessos De Dipòsits
Romanent De Tresoreria
TOTAL

Previsions
Inicials
12.000
6.000

Previsions
Definitives
12.000
6.000
80.000
13.000
21.583,30

Drets Rec.
Nets 2014
15.678,90
15.313,90
108,61
80.000
28.858,60
25.325,72

Recaptació
Neta 2014
15.678,90
15.040,20
108,61
80.000
13.858,60
25.325,72

80.000
13.000
13.000
1.000

1.000

2.000

2.000

169.733,08

154.489,38

57.045
125.000,00

190.628,98

Pro.

Eco.

Descripció

DESPESES 2014
Inicial
Definitiu

336

213

Conservació i
Reparació

13.000,00

Oblig.
Reconegudes

Pagaments
Realitzats

27.984,05

27.233,94

26.167,86

336

220

Oficina

600,00

1.300,00

2.205,20

2.185,71

336

221

Subministraments

28.500,00

17.807,95

12.160,80

12.048,87

336

222

Transports

1.000,00

3.600,00

2.863,12

2.863,12

336

226

Despeses Diverses

3.170,00

33.220,48

34.131,65

33.673,45

336

227

Treballs Realitzats
Per Altres Empreses I
Professionals

63.010,00

80.121,00

84.728,23

71.614,35

336

230

Dietes

3.000,00

3.000,00

2.930,70

2.930,70

336

481

A Famílies I
Institucions Sense
Ànim De Lucre

1.300,00

1.300,00

1.300,00

1.300,00

12.975,50

12.975,50

12.975,50

336

625

Mobiliari

336

632

Edificis I Altres
Construccions

6.000,00

3.000,00

2.894,10

2.952,18

336

687

Despeses En
Inversions De Bens
Patrimonials

4.220,00

5.120,00

5.120,00

5.120,00

TOTAL

125.000,00

190.628,98

189.701,16

175.002,13
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Descripció de les activitats del museu
2.1

Exposicions i activitats

Espai Manufactures: exposicions temporals
Del 15 de desembre al 2 de febrer de 2014: Pessebre amb figures de suro de Francisco
Bonilla. Muntatge del pessebre a càrrec de Mariano Ruíz. Va rebre un total de 4.985 visitants.
Del 8 de febrer al 20 d’abril: L’arbre màgic. Exposició de quadres en suro de diferents autors, del
fons del museu. Va rebre un total de 4.202 visitants.
Del 3 de maig al 23 de juliol: Les dones del suro: treball i societat. Una exposició de producció
pròpia en homenatge a totes aquelles dones que varen treballar en el món del suro i que va estar
comissariada per Sandra Bisbe. Tingué moltes activitats paral·leles. 6.208 visitants.
El 17 de maig: Nit dels Museus: “Moviment sonor: fàbriques d’anada i tornada” Acte cultural
organitzat pel propi museu. Amb 53 participants.
Del 2 d’agost al 7 de setembre: Figures i paisatge. Costa Sobrepera. Exposició de pintura del
pintor Palafrugellenc Josep Costa Sobrepera coproduida amb l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de
Palafrugell. Va rebre un total de 3.182 visitants.
Del 12 de setembre al 12 d’octubre: Biennal Miserachs. Mostra fotogràfica de diferents autors
produida per Eixam amb la col·laboració del Museu en el muntatge i en les projeccions de
documentals. Va rebre un total de 2.192 visitants.
Del 18 d’octubre al 16 de novembre: Surart. Exposició de pintura sobre suro de Masdeu i Torrens,
ambdós pintors locals, produïda pel propi museu. Va rebre un total de 1.429 visitants.
Del 8 al 22 de novembre: El color de la vida, specialdown-art i Kim Soler. Exposició de pintura
produida pel propi museu. Va rebre un total de 892 visitants.
Del 29 de novembre al 31 de gener de 2015: Playstories, juga amb els clicks. Exposició itinerant
produida pel Museu d’Arqueologia de Catalunya amb la col·laboració del museu. Va rebre un total
de 2.345 visitants fins el dia 31 de desembre. El 7 de desembre el MSP va organitzar una
inauguració infantil d’aquesta mateixa exposició, la qual va rebre un total de 261 visitants.
Del 20 de desembre al 2 de febrer de 2015: El Pessebre del Museu. Exposició d’un pessebre
realitzat pels Amics del Pessebre del Baix Empordà. Va rebre un total de 704 visitants fins el dia
31 de desembre.
Auditori Miquel, Vincke i Meyer
Durant l’any 2014, a més del funcionament continuat de l’audiovisual de l’exposició permanent,
l’auditori del MSP va acollir un total de 41 actes on hi van assistir 3943 persones de les quals 541
van fer-ho en 15 actes organitzats directament pel MSP, 609 en actes culturals externs, 712 en
actes d’associacions, 1576 en actes d’ús privat, 240 en actes municipals, i 265 en actes
específicament polítics.
A continuació és detallen cadascuna de les activitats que s’hi van realitzar:
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AUDITORI. Actes culturals organitzats o coproduïts pel MSP
Data
08/02/14
03/05/14
17/05/14
29/05/14
24/05/14
07/06/14
13/06/14
14/06/14
27/06/14
04/07/14
12/07/14
18/07/14
15/11/14
22/11/14
29/11/14

Títol de l’acte

Participants

Presentació de la Revista Gavarres nº 24 i debat sobre el món
del suro
Inauguració de l’exposició Dones del suro: treball i societat
Dia Internacional dels Museu. Nit dels museus (projecció
audiovisual)
VIII Seminari de Turisme i paisatge: Els incendis i la seva
geografia de les emocions (UdG)
Conferència Mary Nash: la dona treballadora durant la
República i Guerra Civil
Cineforum: Del pinta llavis a la bala
Sessió de cinema: Calle Mayor de J.A. Bardem
Conferència: Treballant el suro: Les famílies sureres a càrrec de
Cristina Borderías
Sessió de cinema: La linterna roja de Z. Yimou
Sessió de cinema: Mi vida sin mí d’Isabel Coixet
Lectura dramatitzada: El pas de les hores (Sandra Bisbe, Àgora,
Babel Teatre, Dom Teatre, Cia. Cefeida, Q-Art i l’Escola de
Música de Palafrugell)
Sessió de cinema: Norma Rae de Martin Ritt
19a Setmana de la Ciència. Espectacle de màgia
19a Setmana de la Ciència. La Biotecnologia i el Suro per
Marissa Molinas (UdG)
Inauguració exposició Playstories. Juga i aprèn amb els clicks
TOTAL

33
109
51
24
22
35
2
17
6
5

80
19
104
15
19
541
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AUDITORI. Altres actes d’entitats externes realitzats a l’Auditori del MSP

Data
09/01/14
24/01/14
07/02/14
20/02/14
21/02/14
06/03/14
28/03/14
31/03 a
10/04/14
25/04/14
16/05/14
08/07 i
09/07/14
18/07/14
05/09/14
12/09/14
13/09/14
20/09/14
26/09/14
03/10/14
10/10/14
15/10/14
17/10/14
18/10/14
06/11/14
07/11/14
28/11/14
19/12/14

Entitat
organitzadora
Oncolliga
ANC Palafrugell
ANC Palafrugell
IPEP
ANC Palafrugell
Ajuntament
AEEC
Mercadona
JNC Palafrugell
Fundació Pallach
FOEG
Ajuntament
Institut d’Estudis
del Baix Empordà
Biennal
Miserachs
Biennal
Miserachs
Biennal
Miserachs
Biennal
Miserachs
Biennal
Miserachs
ANC Palafrugell
IPEP
ANC Palafrugell
Fundació EMI
ERC
CIU
ANC Palafrugell
ANC Palafrugell

Participants i tipus
d’actes

Títol de l’acte
Presentació Oncotrail 2014
Les reformes imposades pels Borbons
Del naixement del catalanisme polític a la 2a
República per Maximiliano Fuentes
Jornada de noves eines per a nous reptes
De la Guerra Civil a la dictadura per Jordi
Gaitx
Consulta sobre el pàrquing dels Ametllers
Conferència “La recerca d’avui, el tractament
del demà” per Marc Gallegos
Presentació del nou supermercat a
Palafrugell
Conferència a càrrec del conseller Homs
Presentació del llibre (S)avis

34 (associació)
110 (associació)
104 (associació)
81 (municipal)
103 (associació)
27 (municipal)
33 (associació)
1396 (privat)
76 (polític)
51 (cultural)

Escola d’Estiu Jordi Comas
Presentació del llibre d’en Tano Pisano

180 (privat)
84 (cultural)

Presentació del llibre d’en Jordi Turró
Acte inauguratiu VIII edició de la Biennal
Miserachs
Projecció del documental “Alma, hija de la
violencia”

53 (cultural)

Projecció del documental “La caja de cerillas”
Projecció del documental “Jacques Lèonard,
el payo chac”
Projecció del documental “El retratista”
Conferència de Núria Bosch
IV Jornada empendre a internet
Conferència “L’enigma de Colom”
I Congrés d’Havaneres
Campanya pel SiSi del 9N
Campanya pel SiSi del 9N
Conferència d’Anna Matas
Conferència de Vicenç Villatoro
Culturals
Polítics
Municipals
Associacions
Privats

201 (cultural)
90 (cultural)
44 (cultural)
48 (cultural)
42 (cultural)
111 (associació)
48 (municipal)
51 (associació)
80 (cultural)
105 (polític)
84 (polític)
56 (associació)
110 (associació)
609
265
240
712
1576
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TOTAL

3402

Espai sala del primer pis
La nau del primer pis del MSP es va utilitzar en 7 ocasions per celebrar-hi diversos actes. En total

ACTES A LA SALA PRIMER PIS DEL MSP
Data

Entitat

04/01/14

18/01/14

20/01/14
04/05/14
10/05/14

Escola de
Música de
Palafrugell
Escola de
Música de
Palafrugell
Policia
Local de
Palafrugell
IPEP
Country
Palafrugell

16/06 al
23/06/14

IP
ERASMUS

25/10/14

AECORK

Títol de l’acte

Tipus d’acte

Participants

Sessió fotogràfica
EMP

Sessió fotogràfica

20

Sessió fotogràfica
EMP

Sessió fotogràfica

6

Celebració

101

Trobada fotogràfica

74

Curs de dansa

41

Grup d’estudiants
d’arquitectura d’Erasmus

390

Grup d’estudiants de
Montpelier

20

Celebració dia del
Patró de la Policia
Local
Instagram your City
Curs tecnificació ball
country
Workshoop
Universitats
internacionals
Xerrada sobre el món
surer

652

TOTAL
van participar-hi 652 persones.

Sala d’exposició permanent
Del 17 de maig al 31 de desembre: Exposició d’una joia del museu (dins les activitats del Dia
Internacional dels Museus 2014), on es va mostrar sota el títol Amb suro al cap: tricornis,
cascos i salacots, una selecció de diferents tipus de la col·lecció del Museu i es varen projectar
NODOs que mostraven la seva fabricació.
Pel que fa a l’exposició permanent Cork in progress, inaugurada el 23 de novembre 2013, a
partir de les valoracions i suggeriments fets pels visitants al llarg de l’any, s’hi ha fet les següents
millores: la numeració de les fotografies exposades a l’exposició permanent i la instal·lació d’un
monitor que mostra, a través d’un vídeo, com es realitzava abans la pela del suro, com es realitza
en l’actualitat de forma manual i mecànica.
2.2

Participació en jornades, congressos, activitats i exposicions externes

De l’1 al 4 de maig: Participació al festival Flors i Violes, organitzat per l’IPEP amb l’ambientació
a la sureda del MSP Flower Power Cork Woman. El finançament de l’activitat va anar a càrrec
del Museu del Suro.
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17 i 18 de maig: Dia Internacional dels Museus. Jornades de portes obertes, visita guiada als
forns d’aglomerat negre, tallers, exposició de la joia del museu: Amb suro al cap: tricornis,
cascos i salacots i la Nit dels museus amb còctel i música d’un DJ.

Del 15 de juny al 12 d’octubre: exposició Paisatges pintats a St. Sebastià de Manel Bosch a la
torre de guaita de St. Sebastià
21 de juny: Participació a la XII Festa de la Pela del Suro a Llofriu amb demostracions de la pela
del suro, amb la col·laboració de l’ADF Gavarres Nord, tallers de fabricació de taps amb
maquinària antiga, tallers de manualitats i una xerrada de les “plantes de la sureda” a càrrec de la
biòloga Anna Mª Oliva, de flora catalana. Segons l’organització de Llofriu s’estima en
aproximadament uns 1000 participants.
6 i 20 de juliol i 3 i 10 d’agost: Demostracions de la pela del suro, una activitat amagada a
Calella de Palafrugell
27 de setembre: Jornades Europees de Patrimoni 2014 amb un espectacle de recreació
històrica al jaciment Iber de St. Sebastià de la Guarda amb guerrers i ciutadans ibers per explicar
els seus costums. També es va presentar la guia online de la Muntanya de St. Sebastià de la
Guarda que explica el patrimoni cultural i natural de la muntanya i la seva ocupació des del
Neolític fins a l’actualitat.
15, 16 i 22 de novembre: 19a Setmana de la Ciència al MSP amb espectacle de màgia, tallers i
conferència sobre biotecnologia i el suro
Del 20 de desembre al 4 de gener de 2014: Obertura del Centre d’Interpretació del Dipòsit
Modernista de Can Mario als visitants en motiu de la campanya de Nadal i la Pista de gel de
Palafrugell organitzada per l’IPEP.
11, 12 i 13 de novembre: Participació en el XII Congrés Nacional de Museos del Vino a Briones.
25 de febrer: acte d’inauguració del VIII Cicle de Patrimoni Industrial a Girona de la UNESCO
Tema: Literatura i Patrimoni industrial, amb la participació de Rafel Nadal, periodista i escriptor, i
Pep Espadalé, director del Museu del Suro de Palafrugell.
2.3

Usuaris

Durant l’any 2014 van gaudir dels serveis del Museu del Suro un total de 36.069 usuaris dels
quals 26.192 van visitar el Museu, 8.125 van visitar la torre de guaita de Sant Sebastià i 1.752 el
Centre d’Interpretació del Dipòsit Modernista de Can Mario. En aquest còmput global no s’hi ha
sumat l’estimació de 1000 visitants de la Festa de la Pela.
Aquestes dades representen un increment global del 27,10% d’usuaris respecte l’exercici anterior.
En el cas del Museu del Suro s’ha incrementat un 35,10%. En la torre de Sant Sebastià s’ha
incrementat un 18,26% i en el dipòsit hi ha hagut una caiguda del 17,43%.
Aquest any es va endegar el Julivia Bus Turístic, un projecte a tres bandes entre Sarfa SL,
l’ajuntament de Palafrugell i el sector turístic (hotels, restaurants, campings,...) per tal de millorar
l’experiència turística dels visitants a l’hora de conèixer Palafrugell d’una manera més senzilla i
econòmica. Un total de 300 persones van accedir als serveis del Museu del Suro de forma gratuïta
ensenyant el tiquet del bus, la majoria a Sant Sebastià de la Guarda. Tot i la bona valoració
d’aquest servei cal introduir alguna modificació en el seu funcionament que permeti gaudir més als
usuaris dels recursos patrimonials.
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Servei del Museu del Suro
L’any 2014, el Museu del Suro de Palafrugell va obrir al públic 326 dies i 1.966 hores. Va rebre un
total de 26.192 visites de les quals 4.205 van participar en diversos actes (conferències,
projeccions,...) en els diferents espais que disposa (auditori, sala d’exposicions temporals i sala
del primer pis). La resta de visitants van visitar l’exposició permanent i les diferents exposicions
temporals individualment o en grup.

Es van dur a terme 8 exposicions temporals, 6 de pròpies, “Pessebre amb figures de suro”,
“L’arbre màgic”, “Dones del suro. Treball i societat”, “Figures i Paisatges. Obres d’en Costa
Sobrepera”, “Surart. Pintura sobre suro de Masdeu i Torrens”, “El color de la vida. Specialdown-art
i Kim Soler”, 1 en col·laboració, “Playstories. Juga i aprèn amb els Clicks”, i 1 totalment externa,
“VIII Biennal de fotografia Miserachs”.
Tot i que l’entrada individual i la visita en grup al MSP va continuar essent gratuïta, en total es van
ingressar 22.597,84€ dels quals 13.803,82€ van ser de botiga i 8.794,02€ d’entrades (visites
guiades i teatralitzades i tallers didàctics).
Malgrat un increment del 3% respecte l’exercici anterior, és evident que el Museu té encara un
potencial de creixement important en grups, segment que no han crescut al ritme de les visites
individuals. S’han desenvolupat amb la col·laboració de la Sra. Sandra Bisbe productes adreçats a
grups sèniors del sud de França i Catalunya que s’estan comercialitzant. Els grups escolars tenen
una problemàtica específica desenvolupada en un capítol apart.
Servei Torre de Guaita de St. Sebastià
L’any 2014 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 12 d’abril al 12 d’octubre.
Per complementar la visita al conjunt, aquest 2014 es va engegar el projecte “Paisatges pintats a
Sant Sebastià”, amb l’objectiu d’oferir exposicions d’artistes vinculats amb el paisatgisme i la
interpretació del territori. Un canvi d’estratègia per tenir un nou argument per tornar a visitar l’espai
cada any. Les obres es van mostrar a les dues plantes de la Torre de Guaita, en el recorregut que
s’ha de fer per pujar al terrat.
Les 8.113 persones que van visitar la torre van poder gaudir de l’exposició pròpia “Paisatges
pintats de Manel Bosch” (del 15 de juny al 12 d’octubre). Després d’anys d’estancament en els
6.000 visitants s’ha fet un salt del 18,26% respecte l’any anterior.
A més, es van continuar oferint els següents serveis als visitants:
▪
▪
▪

Visita interior de la torre
Accés al terrat de la torre amb préstec de prismàtics
Botiga i serveis

El preu d’entrada a la torre es va fixar a 1 € per als adults. En total es van obtenir 6.327 € en
concepte d’entrades i 1.276 € en concepte d’articles venuts a la botiga. Els ingressos totals es van
comptabilitzar en 7.603 €.
Centre d’interpretació Dipòsit Modernista de Can Mario
El Centre d’Interpretació del Dipòsit Modernista de Can Mario va rebre un total de 1752 persones
de les quals 572 van accedir-hi amb entrada de pagament, 385 en grups i 795 van fer-ho
gratuïtament. Aquests visitants que van entrar de forma gratuïta va ser degut a la visita de centres
escolars de Palafrugell que tenen entrada lliure i a les jornades de portes obertes celebrades per
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Flors i Violes, Jornades de Patrimoni, Dia Internacional dels Museus i pel període de Nadal que
tampoc es va fer pagar l’entrada.
El centre va obrir un total de 108 dies durant tot l’any 2014, diàriament des del 15 de juny al 15 de
setembre i en dies alterns la resta de l’any (festes de Nadal, Setmana Santa...). Tot i que el total
de visitants ha baixat un 17,43% respecte l’exercici anterior, cal remarcar que hi ha hagut un canvi
qualitatiu en el tipus de visitants. Ha vingut menys públic escolar i ha augmentat el públic familiar,
gràcies a la major promoció que s’ha fet enguany, a través dels muppis publicitaris i l’obertura del
bar “Gretel” a la Plaça de Can Mario.
En general i, segons el llibre de visites que hi ha a disposició dels visitants i els comentaris que
aquests van fer als responsables d’atenció al públic, 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.
Cal destacar les millores en temes de seguretat (senyalització i extintors) i el canvi de pantalla de
la projecció de l’audiovisual, millora amb la qual es qualifica substancialment l’aspecte del servei.
Cal, però, una rehabilitació global de l’estructura i la pintura del BCIN. El rovell i la corrosió són
evidents des de la plaça de Can Mario.
Centre de documentació Ramir Medir
Durant l’any 2014 s’ha obert al públic el centre de documentació, amb un horari regular: dimarts,
dijous i dissabtes de 9 a 14h.
El dia 19 juliol, dins els actes de la Festa Major, es va fer una jornada de Portes obertes i visita
guiada a l’edifici, en motiu de l’obertura al públic del centre de documentació i el trasllat de les
oficines. Hi varen assistir 60 persones.
La sala de consulta s’ha concebut de forma flexible per tal de poder-hi fer reunions d’un màxim de
25 persones. S’han realitzat les següents:
-

10 juliol. Celiège. 15 pax.
5 de setembre. Reunió de l’Institut d’Estudis del Baix Empordà. 7 pax.
16 de desembre. Reunió de directors dels centres escolars de Palafrugell amb l’Àrea
d’Educació de l’Ajuntament. 20 pax

Per a les tasques del Centre de documentació s’han contractat els serveis de Jordi Turró i durant
tres mesos hi ha estat treballant, mitjançant una Beca Leonardo, el portuguès Armando Quintas,
realitzant tasques de suport a la catalogació del fons Joaquim Esteva.
2.4

La botiga

Aquest any 2014, les vendes del Museu del Suro van sumar un total de 15.098,12 € dels quals
13.803,82 € es van recaptar al MSP (amb una despesa mitjana de 0,53 €/usuari i un increment del
40,46% respecte l’any anterior) i 1.276,00 € a la torre de guaita de Sant Sebastià (descens del
2,37% respecte l’exercici anterior) i uns ínfims 18,30€ al Centre d’Interpretació del Dipòsit
Modernista de Can Mario.
És evident que cal continuar amb la línia a la botiga del Museu iniciant la creació de producte
cultural específic. Cara l’any 2015 s’hauria de potenciar la botiga de Sant Sebastià amb material
específic de tipus mariner i turístic, sense obligar la millora i adequació del mobiliari de presentació
dels productes.
2.5

El Web del Museu

Segons el web google analytics i la seva visió general de públic, el domini museudelsuro.cat, a
través del qual es gestionen el web del museu (http://museudelsuro.cat) i les xarxes socials de
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facebook (http://www.facebook.com/pages/Museu-del-Suro-de-Palafrugell/119363611446430)
twitter (http://twitter.com/elMuseudelSuro), l’any 2014 es van obtenir els següents resultats:

i

COMPARATIVA WEB MSP 2012 – 2014
2012
Nombre total de visites
Visitants únics
Nombre de pàgines vistes
Pàgines per visita
Durada mitjana de la visita

2013

2014

10.743

15.581

14.550

8.016

11.868

11.438

36.674

38.491

36.377

3,41

2,47

2,50

2min. 34 seg.

2min. 02 seg.

1min. 45 seg.

Percentatge de rebots

48,63 %

63,92 %

63,53 %

Percentatge de visites noves

74,08 %

74,53 %

76,51 %

En total s’han publicat 31 noves notícies al lloc web del museu, 116 publicacions i 2
esdeveniments al seu perfil de Facebook i 100 piulades al compte de Twitter per tal de difondre
totes les activitats (exposicions, presentacions i actes diversos) que s’han realitzat durant l’any
2014.
3

Servei Educatiu
3.1

Estat actual i evolució del Servei

Des de la inauguració de la nova seu, el Museu del Suro de Palafrugell ha renovat i ampliat el
programa d’activitats a l’entorn de l’univers surer del que ja n’han gaudit més de 8000 estudiants
des d’educació infantil fins a batxillerat i cicles formatius.
Actualment l’oferta educativa del Museu del Suro de Palafrugell consta de disset activitats
permanents, en front a les cinc activitats que s’oferien a l’antiga seu, més les relacionades amb les
exposicions temporals que es van succeint al llarg de l’any. Per a les escoles de Palafrugell les
activitats són gratuïtes i per a les escoles de la resta de Catalunya el cost és de 80€ guia i 1€
aproximat per persona.
A partir del 2012, la contractació de personal dedicat exclusivament a aquest àmbit ha fet
progressar el servei quantitativa i qualitativament. Sense deixar de banda el rigor en els continguts
que s’expliquen, el servei educatiu prioritza l’aspecte lúdic i la participació activa dels participants
per tal d’afavorir al màxim l’aprenentatge i el record de l’experiència viscuda, per fer-ho es manté
un contacte permanent amb els cadascun dels centres educatius de Palafrugell i de la comarca, a
través de reunions de presentació de l’oferta educativa, també s’assisteix a les reunions de
directors que es porten a terme al Centre Municipal d’Educació de Palafrugell i per tal de buscar
aliances i millores de l’oferta vigent, també amb el Centre de recursos del Baix Empordà.
3.2

Oferta Escolars (de Cicle Infantil a Batxillerat i Cicles Formatius)

El servei educatiu del Museu del Suro de Palafrugell va comptabilitzat un total de 3.441 escolars
dividits en 124 grups. De tots ells, 2.582 van participar en activitats educatives ubicades a
l’exposició permanent del Museu i a l’aula didàctica (75%), 163 participants al Centre
d’Interpretació del Dipòsit Modernista de Can Mario (5%), 354 al Centre Cultural Bassa Rocas i la
sureda de Llofriu (10%) i 50 al Conjunt Monumental de Sant Sebastià de la Guarda (1%). Aquest
any 2014, a més, s’ha obert la torre de defensa del barri de Vila Seca a 205 escolars (6%) i s’ha
iniciat un nou projecte anomenat Museu km.0 l’Educador a l’Aula amb 87 participants (3%).
3.3

Indika

Durant el curs escolar 2014 - 2015 es va continuar participant en el Programa de Recursos
Pedagògics i Divulgatius (Programa INDIKA) de la Diputació de Girona que va oferir les següents
activitats a un preu més econòmic (1.95€ les visites guiades i 2.35€ els tallers), que suposa
pràcticament el 50% de descompte per als centres educatius que les van sol·licitar: A toc de
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corn!, El Motor del Suro, Explorem la sureda!, Ibers, sants, corsaris i turistes (visita al Conjunt
Monumental de Sant Sebastià), Jocs de llum!, La sureda, un bosc màgic (visita a Llofriu),
Literasuro, Més de dos segles fent taps, Mil i una formes, Ninets de suro, Suberexploradors,
preparats per començar? (visita a Llofriu), Surets a pintar, Toca-toca, pensa-pensa!
Aquest any 2014 es van comptabilitzar un total de 220 alumnes, que van realitzar l’activitat A toc
de corn!. Els podem distribuir de la següent manera:
La valoració general de les activitats va ser de 5 punts (puntuació màxima) segons mostren les
enquestes de satisfacció que van omplir tant els professors acompanyants dels grups com l’equip
d’educadors.

3.4

Activitats Familiars Programades

Ja des de l’obertura de la nova seu a Can Mario el museu ha desenvolupat una programació
mensual d’activitats pensada per a un públic familiar amb tallers de manipulació de suro i visites
guiades. En general, tot i que en algunes ocasions es fan de forma gratuïta, els tallers tenen un
cost de 3€ infants i 4€ adults i en el cas de les visites guiades el preu per persona és de 2€ infants
i 4€ adults.
De totes les activitats programades, 26 van fer-se de forma gratuïta en motiu del diverses
festivitats: Nadal al mes de desembre i gener, Setmana Santa a l’abril, Flors i violes al maig, per la
Festa de la Pela al juny, en motiu de la Festa Major al juliol, la 19a Setmana de la Ciència al
Novembre i per la Puríssima a primers de desembre.
En total al 2014 es van realitzar 75 activitats, 57 menys que l’any anterior quan se’n van programar
132. Aquest fet es deu a que la programació ha prioritzat tres aspectes; la resposta dels visitants
en anys anteriors, la qualitat dels tallers que s’ofereixen i l’estacionalitat del públic familiar. Prova
d’això és la disminució d’activitats amb cap assistent, 17 enfront a les 55 de l’any 2013, i l’augment
substancial de participants, 1441, 616 més que l’any anterior quan se n’havien sumat 825.
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Col·laboracions, xarxes i convenis

Enguany s’han mantingut els següents convenis:


Amb la Fundació Casa de Cultura - Diputació de Girona i Generalitat de Catalunya per a la
Xarxa de Museus Locals de les Comarques Gironines.



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.



Amb el sistema de Museus de ciència i tècnica de Catalunya.



Amb l’Escola Oficial d’Idiomes de Girona perquè els estudiants tinguin un 15% de
descompte amb objectes de la botiga del MSP i un 20% en activitats i tallers.



Amb el Consorci de les Vies Verdes de Girona per la participació i col·laboració amb la
nova Ruta Pirinexus, un tram del qual passa pel terme municipal de Palafrugell, per tal de
donar a conèixer la importància del patrimoni que s’hi mostra i la seva àmplia oferta cultural
als usuaris d’aquesta ruta.



Amb el Club Super 3 per a la difusió del Museu.



Amb el Carnet Jove per a la difusió del Museu.
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Amb el Club de màrqueting Ruta del Vi DO Empordà, vinculat al patronat de Turisme
Costa Brava Girona

A més, s’han signat els següents convenis:
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•

Amb el Club de màrqueting de Cultura i identitat, vinculat al patronat de Turisme Costa
Brava Girona.

•

Amb la Fundació Elna per la diversitat funcional un conveni per a la prestació de serveis de
voluntariat.

•

Entre l’Ajuntament de Palafrugell i la UDG perquè INSETUR (l’Institut de Recerca en
Turisme) redactés un estudi sobre la viabilitat econòmica de la enoteca del Museu.

Subvencions
SUBVENCIONS DE FUNCIONAMENT
Procedència
Quantitat
Funció
Diputació de Girona
25.325,72 €
Xarxa i programa Indika
Generalitat
28.858,60 €
Mnactec i altres
Particulars
2.000,00 €
Mercadona
TOTAL
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L’any 2014 van
gestionar i rebre
subvencions per
un import total de
56.184,32 €

56.184,32 €

Actuacions de futur

El programa d’actuacions, enguany, es basa en els següents set grans eixos:
1.
L’obertura al públic del Museu del Suro de Palafrugell i dels dos BCINs que gestiona: el
Centre d’Interpretació del Dipòsit d’Aigua Modernista de Can Mario i el conjunt monumental de
Sant Sebastià de la Guarda. L’obertura al públic inclou les contractacions de personal d’atenció al
públic, els costos de manteniment, la realització d’una exposició paisatgística d’aquarel·les de
Costa Sobrepera a la torre de guaita i les despeses de publicitat de tots els serveis (reimpressió
de publicitat general i increment de la difusió de la mateixa). Respecte el dipòsit modernista,
enguany cal gestionar el seu manteniment (bàsicament eliminació d’òxids, eliminació de les
corrosions i pintura general del BCIN), aconseguint un pressupost suplementari que permeti
realitzar aquesta acció.
2.
El desenvolupament dels projectes i les obres vinculades a la museografia de l’exposició
permanent i la seva gestió. El mes de març s’inicia l’execució del projecte de clima, en aquests
moments ja adjudicat, i al llarg de l’any es finalitzarà la museografia.
3.
L’obertura al públic de nous espais patrimonials: d’una banda el disseny i creació del punt
d’interpretació patrimonial del conjunt monumental de Sant Sebastià de la Guarda, just al costat
del far. D’altra banda, la redacció del projecte d’interpretació de l’espai dels forns d’aglomerat de
Can Mario, els primers forns d’aglomerat de suro de l’estat espanyol, just acabat de rehabilitar
aquest any passat.
4.
En quant a documentació es treballarà en dues línies: el desenvolupament del Centre de
documentació (atenció al públic i continuació de la catalogació) i en la represa de la documentació
d’objectes (taller de ferrer i roder), aturada des de l’any 2012.
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5.
En quant a conservació preventiva i restauració: Es traslladen les col•leccions que estaven
als dipòsits del vell Museu del Carrer de la Tarongeta al nou Museu i a una nova nau. Igualment
es preveu la restauració de peces destinades a l’exposició permanent.
6.
La continuació del projecte Cork in Progress, és a dir, l’impuls de l’oferta de difusió del
Museu a tres segments principals: turisme cultural, persones del territori i escolars. Inclou, entre
d’altres, moltes de les accions detallades en aquest projecte.
7.
El desenvolupament de l’activitat relacionada amb la pertanyença a xarxes: sistema del
mNACTEC, Xarxa de Museus de la Costa Brava, Associación Española de Museos del Vino
(preparació del simposi que es desenvoluparà al Museu del Suro l’any 2016), el Club de
màrqueting Ruta del Vi i el Club Turisme i Identitat, ambdós vinculats al Patronat de Turisme de la
Diputació de Girona.
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