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• Em busca de um novo equilíbrio
baseado sobre a compatibilidade de 
uma abordagem, que tende para a 
nova museologia numa área 
turística.



O que nós queremos é o 
Museu da Cortiça

• Uma instituição eficiente e sustentável.
• Uma instituição que está conduzindo a 

gestão do património da cortiça.
• Um centro activo e útil de uma perspec-

tiva social, cultural e ambiental.
• Um emblema e ferramentas de 

desenvolvimento sectorial.









Uma actividade muito forte no município.

O projecto permite a construção

de muitas actividades.

































Valor Ecológico
• As florestas de 
cortiça

• Os homens e as 
florestas

• Cortiça

• A exploração
sustentável

• Passado, 
presente e futuro



O Museu como um suporte 
para a interpretação de três

áreas naturais
• Castell-Cap Roig
• Gavarres
• Muntanyes de Begur
• E como um complemento para 

Alberes e Montseny, sem o mesmo
território imediato.



•Transformação e comercialização

•Negócio, pessoas, organização, 
tecnologia, emprego, conflitos de 
trabalho

•Internacionalismo

•Passado, presente e futuro ....



O museu, emblema do
sector

• Intimamente relacionados com uma
indústria viva, líder mundial na
produção de rolhas de champanhe.

• O reforço da centralidade de 
Palafrugell, que abriga a sede do 
AECORK, ICSuro, Laboratório da 
Cortiça e Retecork.



Utilitários e produtos de cortiça

• A identidade universal de recursos

• Parte comum: ambientes industriais e domésticas

•As novas utilizações da cortiça: pesquisa e criação



Sociedade, cultura, modos de 
vida ... "civilização"

Parcerias

Sociedades 
de Socorro e  
Sindicatos

Casinos

Folclore 

Imigração

Homens, mulheres e 
crianças

Festas e 
cabanas

Literatura

Corais

Empregadores

Maçonaria

Esperanto

A mudança 
cultural

Usos da terra

Comida & 
Gastronomia Religiões



O Museu da Cortiça como um 
espaço necessário para o diálogo 
entre o passado, o presente e o 

futuro
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