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Museu del Suro de Palafrugell 

 

Dades de contacte:   

Placeta del Museu del Suro s/n. 17200 Palafrugell 

972 30 78 25 

https://museudelsuro.cat/ 

 

 

Descripció: 

El Museu del Suro està situat al centre de Palafrugell,  

en una antiga fàbrica surera,  

la més important d’aquest sector industrial a Espanya.  

El Museu conserva, estudia i dona a conèixer  

tot el patrimoni relacionat amb el món del suro a Catalunya: 

el paisatge, la indústria i les formes de vida.  

L’edifici també és de gran interès pels elements modernistes,  

la seva estructura i les grans dimensions. 

El Museu del Suro gestiona, a més, el Centre d’Interpretació  

del Dipòsit Modernista de Can Mario i Sant Sebastià de la Guarda a Llafranc. 

 

 

 

 

 

https://museudelsuro.cat/
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Quines mesures d’accessibilitat té? 

 Tots els espais són accessibles  

per a persones en cadira de rodes i mobilitat reduïda. 

 Les persones titulars de la Targeta Acreditativa de la Discapacitat  

de la Generalitat de Catalunya i un acompanyant  

tenen l'entrada gratuïta. 

 Localitats reservades per a persones en cadira de rodes,  

a l'auditori. 

 Accés amb gos guia. 

 Ascensors adaptats.  

 Lavabos adaptats. 

 Places d'aparcament adaptades i transport públic adaptat proper. 

 Adaptació de les visites comentades a les exposicions  

i a l'edifici per a persones amb diversitat funcional. 

 

 

 

Com s’hi arriba? 

En autobús: 

L’estació d’autobusos es troba al carrer Lluís Companys, 2   

i connecta Palafrugell amb les poblacions veïnes.  

Pots consultar preus i horaris a: www.sarfa.com i al telèfon 972 61 00 06. 

 

Julivia Bus Turístic de Palafrugell: 

Del 27 de juny al 6 de setembre, aquest bus recorre Palafrugell,  

Llafranc, Tamariu i Calella. 

Pots consultar preus, horaris i rutes a:  

http://visitpalafrugell.cat/propostes/julivia-bus-turistic/ 
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En tren: 

L’estació de tren més propera està a Flaçà, a 25 km de Palafrugell.  

Consulta preus i horaris a: www.renfe.es.  

Des de Flaçà es poden agafar autobusos de la companyia Sarfa 

fins a Palafrugell. 

 

En cotxe: 

Des de Barcelona: 

Per l’autopista AP7 direcció Girona/França, sortida 9 (Vidreres/Lloret),  

direcció Sant Feliu de Guíxols i Platja d’Aro per la C-35,  

direcció Palamós (C-31) i sortida 331 Palafrugell Sud. 

Des de la frontera amb França: 

Per l’autopista AP7 direcció Barcelona, 

sortida 6 (Girona Nord), direcció La Bisbal / Palamós (C-66)  

i sortida Palafrugell. 

 

Veure en el mapa 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/VLXnwQpFnqpsXr2fA
https://goo.gl/maps/VLXnwQpFnqpsXr2fA
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Fotografia de la façana del Museu del Suro de Palafrugell.   

 

 

Fotografia d’una de les sales del Museu del Suro de Palafrugell.  


