
DE L’ARBRE AL TAP, 
DEL TAP A TAULA 

VIU UNA EXPERIÈNCIA SURERA!
 A CASSÀ DE LA SELVA I 

PALAFRUGELL

DEMOSTRACIÓ DE PELA DE SURO
–

ESMORZAR DE PELADORS A L’OMBRA
–  

VISITA CULTURAL
– 

DEGUSTACIÓ DE VINS
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Organitza: Col·labora: 



VOLS PASSAR UN MATÍ 
DIFERENT? 

Apunta’t a les matinals sureres que hem preparat pels caps de 
setmana de juny i juliol a les Gavarres, l’única època de l’any en 
que es pot pelar un suro. 
Et proposem un viatge, del bosc a la taula, on descobriràs 
l’apassionant món del suro: des que els peladors treuen l’escorça 
de l’alzina surera fins al tap, un element clau en els millors vins 
del món. 

Viuràs una experiència única: la pela del suro en directe a 
l’espai natural protegit de les Gavarres. La saviesa i l’experiència 
d’aquests professionals del món forestal és una part important del 
nostre patrimoni cultural. A més, t’oferim un esmorzar temàtic, 
una visita cultural i una degustació de vins.

A la visita cultural de Palafrugell descobrirem el passat 
industrial surer a través d’un recorregut guiat a l’exterior pels 
edificis d’estil modernista que formaven part de la gran fàbrica 
de Can Mario. Tot seguit et convidarem a fer una pujada a peu 
al Dipòsit d’Aigua Modernista on es podrà gaudir de les millors 
vistes de l’Empordanet. I finalitzarem la visita al Museu del 
Suro de Catalunya, on descobrirem l’exposició temporal Sentir 
la Sureda de la fotògrafa nord-americana Michele Curel. Una 
mostra descriptiva i sensible amb una mirada poètica i emocional 
que posa el focus en l’obtenció del suro al bosc, resultat de tres 
anys de treball, que inclou 71 fotografies i un vídeo sobre la pela 
del suro a les comarques del Nord-est de Catalunya i el Rosselló.

Durant la visita cultural a Cassà es visiten exteriorment 
Can Serra, la Sala Galà i el Centre Recreatiu, edificis que 
permetran al visitant descobrir les implicacions que va tenir el suro 
per una petita vila com Cassà i les transformacions que això causà. 
A l’últim edifici de la ruta, Can Trinxeria declarat Bé Cultural 
d’Interès Local, hi accedirem per contemplar les sales senyorials 
d’un habitatge de propietaris forestals. 

Totes dues visites acabaran en una “taula” realitzant una 
degustació de vins de la DO Empordà, parlant del suro com a 
element clau en els millors vins.

Dissabtes i Diumenges del 19 de juny al 18 de juliol 
de 2021. De 9.30 a 13.30 h 

Demanem a aquelles persones que mostrin símptomes del COVID-19 o que 
recentment hagin estat en contacte amb algun positiu o possible positiu de 
COVID-19 s’abstingui de realitzar l’activitat.

ACTIVITATS
LA PELA
A Cassà de la Selva: Demostració de Pela a Can Vilallonga.
A Palafrugell: Demostració de Pela a Llofriu.

L’ESMORZAR
A Cassà de la Selva: Esmorzar al bosc.
A Palafrugell: Esmorzar al Museu del Suro de Catalunya.

LA VISITA
A Cassà de la Selva: Visita guiada a la vila surera de Cassà.
A Palafrugell: Visita guiada al Museu del Suro de Catalunya.

LA DEGUSTACIÓ
A Cassà de la Selva: Degustació de vins DO Empordà.
A Palafrugell: Degustació de vins DO Empordà.

INFORMACIÓ I RESERVES: 

Activitat a Cassà de la Selva: 
• amarin@gavarres.cat   
• 638 557 836 / 972 643 695
Activitat a Palafrugell: 
• info@museudelsuro.cat  
• 972 307 825

A TENIR EN COMPTE: 
• Cal inscripció prèvia.
• Desplaçaments no inclosos en el preu.
• La realització de l’activitat està subjecte a un mínim 

d’inscrits (mínim 5 màxim 15 pax).
• Activitat a l’aire lliure, es podrà veure afectada per 

previsions meteorològiques. 

Punt de trobada a Cassà: 
A les 9.30 h a Can Vilallonga, 
Veïnat de la Verneda, s/n, 
17244, Cassà de la Selva

www.gavarres.cat / www.museudelsuro.cat

Punt de trobada a Palafrugell: 
A les 9.30 h al Centre cultural 
Bassa Rocas de Llofriu  
(Escoles velles).  
C/ Irene Rocas, 1. 
17124, Llofriu

DISSABTE

19 JUNY. CASSÀ DE LA SELVA

26 JUNY. PALAFRUGELL

10 JULIOL. PALAFRUGELL

03 JULIOL. CASSÀ DE LA SELVA

17 JULIOL. CASSÀ DE LA SELVA

20 JUNY. PALAFRUGELL

27 JUNY. CASSÀ DE LA SELVA

11 JULIOL. CASSÀ DE LA SELVA

04 JULIOL. PALAFRUGELL

18 JULIOL. PALAFRUGELL

DIUMENGE

PREU: 
15€ adults
8€ de 7 a 16 anys 
Gratuït per a infants fins a 6 anys


