ACCIONS REALITZADES EL 2015
Durant l’anualitat 2015, i sobretot el primer trimestre de l’exercici, els esforços de la Xarxa
s’han dedicat a la promoció i divulgació del projecte CORKLANDTOUR. Cork, Landscape &
Tourism. Valorització social i turística dels paisatges surers, el qual va rebre la col·laboració
de la Fundación Biodiversidad, del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. Com a
resultats del projecte, d’una banda destaca la plataforma online Descobreix els territoris surers,
amb més de trenta productes turístics i, de l’altra, els contactes que s’han establert amb touroperadors a nivell europeu per donar a conèixer la riquesa paisatgística dels territoris surers.
Així mateix, RETECORK ha seguit amb la tasca de captació i manteniment de socis. Cal
destacar que el mes de maig de 2015 van tenir lloc eleccions municipals a Espanya, per tant,
els representants de la Xarxa han realitzat visites personalitzades a gairebé tots els municipis
que han variat l’equip de govern per donar a conèixer els objectius de l’entitat, quina és la seva
funció dins del sector surer i establir sinergies futures de col·laboració.
D’altra banda, la Xarxa ha estat present en fires, jornades i congressos, alguns de caràcter més
local i d’altres amb una projecció internacional. En aquest sentit, destaquem per exemple, la
participació a la IV Setmana Forestal Mediterrània, que va tenir lloc a la ciutat de Barcelona;
l’assistència a FITUR, la Fira Internacional de Turisme, a Madrid; o la participació al Congrés
Internacional “O Montado de sobro e o setor corticeiro: uma perspetiva histórica e
transdisciplinar”, a Ponte de Sor, entre molts d’altres.
Pel que fa al binomi suro-vi, RETECORK és conscient del seu gran potencial i de les possibilitats
que obre a nivell de col·laboracions, per exemple, en el camp de la promoció turística. Per això,
ha mantingut contacte amb entitats com l’Associação de Municípios Portugueses do Vinho, ha
seguit de prop les activitats en el marc de la Cidade Europeia do Vinho, el 2015 Reguengos de
Monsaraz, i ha participat en activitats de caràcter més local com el concurs Giroví.
Finalment, en relació a futurs projectes de la Xarxa, s’ha profunditzat en la candidatura del
projecte ERASMUS+; s’han mantingut reunions amb entitats vinculades al turisme com
INALENTEJO o la Generalitat de Catalunya; s’ha assistit a les Jornades Itinerants d’Innovació,
organitzades per la Red Rural Nacional i la Direcció General de Desenvolupament Rural i
Política Forestal, etc. Però el més important, potser, és la presentació del projecte
SUBER_ECOTOUR a la convocatòria del mes de novembre de l’INTERREG SUDOE.

A continuació podeu conèixer més detalladament les activitats realitzades de manera
cronològica:
9 de gener 2015: Dionísio Simão Mendes, President de la Comissió Executiva de la Xarxa, es
reuneix amb el President de la Câmara Municipal de Ponte de Sor, el Sr. Hugo Hilário, per
presentar-li RETECORK i proposar la seva adhesió considerant les característiques d’aquest
municipi.

La trobada comptà amb la participació del
tècnic Carlos Faísca, responsable de
l’organització del Congrés Internacional “O
Montado de sobro e o setor corticeiro: uma
perspetiva histórica e transdisciplinar”, que
tindrà lloc els dies 12 i 13 de juny, i en el qual
RETECORK pretén participar per a la
presentació del projecte CORKLANDTOUR.

12 de gener 2015: Dionísio Simão Mendes, President de la Comissió Executiva de la Xarxa, es
reuneix amb AMPV a Lisboa. L’Associació de Municipis Portuguesos del Vi organitza per finals
del mes de maig, a Portugal, un concurs de vins “Selezione del Síndaco”. En aquest sentit,
RETECORK està implicat a la Comissió Organitzadora, amb l’objectiu de promoure el vincle
entre el suro i el vi.
15 de gener 2015: Dionísio Simão Mendes, President de la Comissió Executiva de la Xarxa,
participa en el col·loqui “Aumento da disponibilidade da madeira em Portugal – Compatível
com uma floresta sustentável?”, a l’Observatório do Sobreiro e da Cortiça, de Coruche.
Aquest col·loqui fou organitzat per l’Institut Superior d’Agronomia i es va centrar en la
possibilitat d’augmentar la disponibilitat de fusta a Portugal en relació a la sostenibilitat del
bosc, així com a la seva capacitat d’oferir productes no forestals que puguin prestar serveis a la
societat.
16 de gener 2015: L’equip tècnic de RETECORK es reuneix amb el nou director de l’Institut
Català del Suro, el Sr. Albert Hereu, per realitzar una primera presa de contacte i posar al dia
ambdues entitats de les seves línies estratègiques de treball.
19 de gener 2015: Dionísio Simão Mendes, President de la Comissió Executiva de la Xarxa,
participa a la reunió de la Comissió Executiva de la Candidatura do Montado al Patrimoni
Cultural de la UNESCO, a Montemor-o-Novo, el procés del qual és liderat per l’Entitat Regional
de Turisme de l’Alentejo i Ribatejo.
La participació de RETECORK en aquesta reunió s’emmarca en la consideració d’ampliar l’àmbit
territorial de la candidatura a territori espanyol, incloent la devesa en aquesta possible
candidatura.
20 de gener 2015: Guillem Genover, Vicepresident de la Comissió Executiva de RETECORK, i
Paula Blanco, responsable de comunicació, es reuneixen amb el President de la Diputació de
Girona, el Sr. Miquel Calm, i el Sr. Jordi Llach, responsable de projectes europeus.
El motiu de la reunió fou exposar el projecte CORKLANDTOUR i les actuacions dutes a terme, i
establir futures sinèrgies de col·laboració en el marc de la presentació de projectes europeus.

28 i 29 de gener 2015: Josep Capellà, Coordinador de la Xarxa, assisteix a FITUR, Fira
Internacional de Turisme, que té lloc de manera anual a la ciutat de Madrid.
En aquest marc, s’han realitzat els següents contactes per a la presentació dels resultats del
projecte CORKLANDTOUR:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ricardo Blanco – Secretaria General de Turisme d’Espanya.
Cristina Prat – Directora de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP).
Eugenio Yunis – Membre del Codi d’Ètica de l’Organització Mundial de Turisme i
Vicepresident Executiu de FEDETUR, Federació d’Empreses Turístiques de Xile.
Iñaki Garmendia – Director del Congrés Internacional de Turisme Rural i de Naturalesa
(Granada) i Director de Noski Consultors.
Macarena Esteban – GEPEX, Gestió Pública d’Extremadura, promoció turística.
Mario Aparicio – TurCantabria, Agència de Desenvolupament Turístic.
José Ángel Díaz – Director General de Destinos de SECTUR (Mèxic).
Carmen Aycart – Directora del Programa Vies Verdes de la Fundació dels Ferrocarrils
Espanyols.
Marta García – ACALTUR, Federació d’Associacions Castellano y Leonesas de Turisme
Rural (Valladolid).
Jesús Blázquez – Director de Rutas Pangea.

28 de gener 2015: Dionísio Simão Mendes, President de la Comissió Executiva de la Xarxa, es
reuneix a Oeiras amb representants d’AMPV en l’àmbit del concurs de vins “Selezione del
Síndaco”.
9 de febrer 2015: Guillem Genover, Vicepresident de la Comissió Executiva de RETECORK, i
Josep Capellà, Coordinador de la Xarxa, es reuneixen amb l’Alcalde de Cassà de la Selva, el
Sr. Enric Bagué. El motiu de la trobada fou el plantejament d’un nou projecte ERASMUS+, en el
que la Xarxa pot ser implicada.
20 de febrer 2015: Guillem Genover, Vicepresident de la Comissió Executiva de RETECORK, i
Paula Blanco, responsable de comunicació, es reuneixen amb el President del Consorci
Forestal de Catalunya, el Sr. Rosendo Castelló.
Aquesta trobada es va centrar en la presentació del projecte CORKLANDTOUR i totes les
activitats desenvolupades en el seu marc, així com conèixer la situació actual de l’esmentat
Consorci a nivell tècnic i pressupostari.
21 de febrer 2015: Dionísio Simão Mendes, President de la Comissió Executiva de la Xarxa,
assisteix a la Gala Cidade Europeia do Vinho 2015, la qual va tenir lloc en el municipi de
Reguengos de Monsaraz.
27 de febrer 2015: Dionísio Simão Mendes, President de la Comissió Executiva de la Xarxa, i
Susana Cruz, Tècnica del municipi de Coruche, es reuneixen a Évora amb el Dr. António Costa

da Silva de INALENTEJO (entitat que gestiona els fons comunitaris per a la regió de l’Alentejo),
amb motiu d’analitzar possibles finançaments per a RETECORK.
6 de març 2015: Guillem Genover, Vicepresident de la Comissió Executiva de RETECORK, i
Josep Capellà, Coordinador de la Xarxa, es reuneixen a Llofriu amb el Sr. Jose Arruda,
representant d’AMPV.
Durant la trobada, ambdues entitats es posen al dia sobre les actuacions i línies estratègiques
que van desenvolupant i finalitzen amb una visita al Museu del Suro de Palafrugell, guiada pel
Director d’aquest, el Sr. Josep Espadalé.
6 de març 2015: Dionísio Simão Mendes, President de la Comissió Executiva de la Xarxa,
assisteix a la conferència "A Importância da propriedade Industrial no Desenvolvimento
Regional" en el municipi de Chamusca.
17 de març 2015: Assistència de Guillem
Genover, Vicepresident de la Comissió
Executiva de RETECORK, a la jornada
inaugural de la IV Setmana Forestal
Mediterrània, que aquesta vegada té lloc a
la ciutat de Barcelona. Així mateix, la Xarxa
ha tingut l’oportunitat d’exposar material
vinculat al projecte CORKLANDTOUR.

18 de març 2015: Josep Capellà, Coordinador de la Xarxa, assisteix a la segona jornada de la
IV Setmana Forestal Mediterrània. També participa en un esdeveniment paral·lel, organitzat
pel Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, sota el títol Setting-up new projects together:
which priorities and financing opportunities?, amb l’objectiu de tantejar a possibles futurs
socis en programes europeus.
Així mateix, cal destacar la tasca realitzada durant els primers mesos de 2015, en relació a la
promoció i el contacte amb operadors turístics per presentar els territoris surers i el projecte
CORKLANDTOUR.
•

Espanya:
o A Peu, Girona
o Giroguies, Girona
o Años Luz, Barcelona
o Bon Viure, Barcelona
o RACC Travel, Barcelona
o Audouin Birding Tours, Tarragona
o Viajes responsables, Palma de Mallorca
o Arawak Viajes, Madrid
o Cellar Tours, Madrid

o Viavinum, Madrid
o Senderos y pueblos, Segòvia
o Avatar Turismo Ecuestre, Jaén
•

França:
o Arts et vie, París
o Clubaventure, París
o Intermèdes, París
o Terres d’aventure, París
o UCPA, París
o Zigzag Randonnées, París
o Cyclomundo, Gaillard
o La Balaguère, Arrens-Marsous cedex

•

Regne Unit:
o Acorn Venture Ltd, Halesowen
o Activities Abroad, Northumberland
o ATG Oxford, Oxford
o Exodus, Londres
o Explore!, Hants
o Footloose Adventure Travel, West Yorkshire
o Frontier Holidays, Glasgow
o Headwater, Cheshire
o Heatherlea, Inverness-Shire
o HF Holidays, Hertfordshire
o Honeyguide Wildlife Holidays, Norwich
o Hooked on Walking, West Lothian
o Ibex Trex Walking Holidays
o In the saddle, Shropshire
o Inntravel, York
o INTREPID, Hampshire
o Kings Angling & Activity Holidays, Hornchurch Essex
o Macs Adventure, Glasgow
o Natures Lens, Kent
o Naturetrek, Hampshire
o On Foot Holidays, Salisbury
o OutBreak Adventure Holidays
o Peregrine
o Pura aventura, Brighton
o Ramblers Worldwide Holidays, Herts
o Royle Safaris, Cheshire
o Sherpa Expeditions, Londres
o Spanish Steps, Northants
o The Travelling Naturalist, Dorset
o The Unique Traveller, Londres

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

The Wayfarers, Gloucestershire
Travel Bound, Brighton
Utracks, Londres
Walking Women, York
Walks Worldwide, Hampshire
Walks in Spain, Londres
Wild About Travel, Cambridgeshire
Wildlife Worldwide, Hampshire
Wildwings, Bristol
World Walks, Gloucestershire

•

Alemanya:
o Dr. Koch Reisen, Karlsruhe
o France Ecotours, Langen
o Gebeco Länder Erleben, Kiel
o Lupe Reisen, Troisdorf
o PEGASUS Internationale Reiterreisen, Puchheim
o reNatour, Nürnberg
o Vamos, Hannover
o Vuelta Cicloturismo, Hannover

•

Holanda:
o Ardanza, Bussum
o Cycletours, Amsterdam
o Eigen Wijze Reizen, Enschede
o SNP Naturreizen, Nijmegen
o All for Nature, AA Woerden

•

Bèlgica:
o Anders Reizen, Diest
o Belgian Biking, Gante
o Caractère, Erpe-Mere
o Hippo Trek, Opwijk

24 de març 2015: Guillem Genover, Vicepresident de la Comissió Executiva de RETECORK; i
Josep Capellà, Coordinador de la Xarxa, es reuneixen amb el Sr. Jordi Sala Casarramona,
Director General de Desenvolupament Rural de la Generalitat de Catalunya, amb el motiu de
presentar-li el projecte CORKLANDTOUR i establir futures sinèrgies de col·laboració en el marc
de projectes europeus.
28 de març 2015: RETECORK participa a la XX edició del Concurs de Vins i Caves de Catalunya
Giroví, en el Casino de Girona, a través de material promocional a favor dels vins tapats amb
suro, de manera conjunta amb l’Institut Català del Suro. Així mateix, el Sr. Guillem Genover,

Vicepresident de la Comissió Executiva de la Xarxa, forma part de la taula notarial de
l’esmentat concurs.
15 d’abril 2015: Guillem Genover, Vicepresident de la Comissió Executiva de RETECORK; y
Paula Blanco, responsable de comunicació de la Xarxa, assisteixen a les Jornades Itinerants
d’Innovació (2ª jornada: Catalunya, Comunitat Valenciana i Illes Balears) – Oportunitats
d’innovació en desenvolupament rural, a l’Institut d’Estudis Catalans de Barcelona,
organitzades per la Red Rural Nacional i la
Direcció General de Desenvolupament
Rural i Política Forestal del Ministeri
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.
L’objectiu d’aquestes jornades és difondre
entre els actors i entitats del sector
agroalimentari i forestal quines són les
ajudes a l’innovació dels Programes de
Desenvolupament Rural (PDR) i de quina
manera accedir a elles.

22 d’abril 2015: RETECORK compareix
davant de la Comissió d’Empresa i Ocupació
del Parlament de Catalunya. En aquesta
compareixença conjunta amb l’Institut
Català del Suro, es va presentar la tasca de la
Xarxa durant els últims anys i es van
traslladar les conclusions de l’informe
“Avaluació econòmica de les externalitats
positives dels boscos surers catalans”.

23 i 24 d’abril 2015: Dionísio Simão Mendes, President de la Comissió Executiva de
RETECORK, assisteix al II Congrés Ibèric de la Devesa i el Montado, organitzat pel Govern
d’Extremadura, des de la Conselleria d’Economia, Competitivitat i Innovació, a través del
Centre d’Investigacions Científiques i Tecnològiques d’Extremadura (CICYTEX) i la Conselleria
d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Medi Ambient i Energia, i en col·laboració amb la
Universitat d’Extremadura, l’Associació de Gestors de la Devesa, ADENEX, Federació de la
Devesa (FEDEHESA), la Universitat de Còrdova, l’Institut d’Investigació i Formació Agrària i
Pesquera-IFAPA d’Andalusia, i la Confraria do Sobreiro e da Cortiça (CSC).

Del 29 d’abril al 31 de maig 2015:
Permanència d’un extracte de l’exposició
fotogràfica Paisatge Surer. Mediterrani.
Divers. en el municipi de Sant Celoni,
Barcelona.
Del 9 al 17 de maig 2015: RETECORK
participa a la Semana da Asenção de
Chamusca, a través de l’estand de la Xarxa i
material promocional.

12 de maig 2015: Visita a RETECORK del Sr.
Ignasi Rodríguez Galindo, de la Direcció
General de Desenvolupament Rural, del
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural de la
Generalitat de Catalunya. A més de conèixer
de primera mà la Xarxa, el Sr. Guillem
Genover va acompanyar al Sr. Rodríguez a
visitar la fàbrica surera J. Vigas, l’Institut
Català del Suro i el Museu del Suro de
Palafrugell.
13 de maig 2015: Guillem Genover, Vicepresident de la Comissió Executiva de RETECORK,
realitza una entrevista en directe per a Ràdio Tordera, en la que explica als oients la
naturalesa de la Xarxa i la tasca realitzada a través del projecte CORKLANDTOUR,
promocionant així la pàgina web www.visitterritorissurers.cat.
15 de maig 2015: Guillem Genover, Vicepresident de la Comissió Executiva de RETECORK,
assisteix al IX Seminari Turisme i Paisatge “La comunicació forestal: Bosc i societat, un punt
de trobada?”, organitzat per la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la Universitat
de Girona i el Museu del Suro de Palafrugell.
20 de maig 2015: Dionísio Simão Mendes,
President de la Comissió Executiva de
RETECORK, assisteix al Consell
d’Administració i Assemblea General de
C.E.Liège, que va tenir lloc a la seu
d’APCOR, a Santa Maria de Lamas.
Del 19 al 23 de maig 2015: A través de
l’Institut Català del Suro, RETECORK
participa a la jornada “El suro, un material
sostenible i innovador per a la

construcció”, en el marc de la Fira CONSTRUMAT, en el recinte de Gran Via de Fira Barcelona.
La col·laboració de la Xarxa es fa efectiva a través del fulletó Young Cork Desing i la publicació
CORKLAB.
23 de maig 2015: Guillem Genover, Vicepresident de la Comissió Executiva de la Xarxa,
assisteix a la taula debat: Impuls a la compra de proximitat i valorització del suro català, a
Santa Coloma de Farners, organitzat per la Cooperativa Serveis Forestals. En el debat hi van
participar ACPCF i PEFC Catalunya, l’Institut Català del Suro, el Consorci Forestal de Catalunya i
Quality Suber, S.L.
Del 28 al 31 de maig 2015: Participació a l’edició 2015 de FICOR, la Feira Internacional da
Cortiça, que té lloc de manera anual en el municipi de Coruche. En aquest marc, es celebra la
Comissió Executiva i Assemblea General de la Xarxa.

5 de juny 2015: El Sr. Guillem Genover assisteix a la reunió de la Junta General de l’Institut
Català del Suro, a Palafrugell.
De l’11 al 13 de juny 2015: Assistència al Congrés Internacional “O montado de sobro e o
setor corticeiro”, que va tenir lloc al municipi de Ponte de Sor.
En aquest marc, el Sr. Francisco Oliveira va realitzar una presentació a tots els assistents del
projecte CORKLANDTOUR. Cork, Landscape & Tourism. Valorització social i turística dels
paisatges surers. Així mateix, es va posar a disposició dels visitants material promocional de la
Xarxa i del propi projecte, així com l’exposició fotogràfica Paisagem Corticeira.
25 de juny 2015: El Sr. Dionísio Simão Mendes assisteix a la clausura del projecte SUBERVIN,
organitzada per CTCOR i APCOR a les Caves Taylor’s, en el municipi de Vila Nova de Gaia.
La jornada va comptar amb personalitats del món del vi i del sector surer, espai que va servir
per abordar la relació perfecte entre aquests dos recursos.
27 de juny 2015: El Sr. Guillem Genover i Paula Blanco van assistir a la jornada dedicada al
suro organitzada per la Fundació Serra d’Espadà i la Societat d’Amics de la Serra d’Espadà, i
que va tenir lloc al Centre d’Interpretació del Parc Natural, a Eslida.

La jornada es va iniciar amb una mostra de la pela del suro, molt peculiar i interessant ja que el
terreny, tremendament abrupte, els havia portat a desenvolupar tècniques molt diferents a les
conegudes, per exemple, a Extremadura, Andalusia o Portugal.
Seguidament, els representants de RETECORK van realitzar una presentació dels dos grans
projectes executats fins el moment, fent especial menció en el catàleg Més enllà del tap.
Aquesta presentació va permetre crear i mantenir complicitats tant amb els representants
polítics de la zona com amb propietaris forestals, empresaris surers, etc.
Així mateix, es va mantenir contacte amb la representant de PEFC Espanya, la Sra. Marta
Salvador.
La jornada va rebre la col·laboració de la Generalitat Valenciana, el Parc Natural de la Serra
d’Espadà i l’Ajuntament d’Eslida; comptant també amb el patrocini de la Fundació Caixa
Castelló.

11 i 25 de juliol 2015: El Sr. Guillem Genover i Paula Blanco assistiren a la demostració de la
pela del suro organitzada pel Museu del Suro de Palafrugell i l’Institut Català del Suro.
Es tractava d’unes jornades divulgatives obertes a tot el públic on un expert pelador realitzava
la seva tasca en directe, així com estava a disposició de respondre totes les possibles consultes

que poguessin sorgir als assistents. A continuació, prosseguia la visita amb un taller sensorial a
l’Institut Català del Suro, finalitzant el
recorregut al Museu del Suro.
7 d’agost 2015: El Sr. Guillem Genover i
Paula Blanco van mantenir una reunió amb
la Sra. Marina Gutés, nova Alcaldessa del
municipi d’Agullana. El motiu de la trobada
fou posar la Xarxa i tots els seus projectes i
materials a disposició i mantenir contacte
després de la seva recent investidura.

11 d’agost 2015: De la mateixa manera que en altres municipis membres de RETECORK,
l’Alcalde de Cassà de la Selva, Sr. Martí Vallès, és nou en el seu càrrec. Per això, el Sr. Guillem
Genover i Paula Blanco es van reunir amb ell per posar-lo al dia sobre la naturalesa de la Xarxa,
els seus objectius, projectes executats, etc.
Cal destacar el gran entusiasme de l’executiu en relació al sector surer i ens assegura que serà
una de les seves prioritats durant la present legislatura.
27 d’agost 2015: El Sr. Dionísio Simão, President de la Comissió Executiva, assisteix en
representació de RETECORK a la
inauguració de la Feira de Agosto en el
municipi de Grândola. En aquest marc, la
Xarxa participà a través de l’estand
promocional i material vinculat al projecte
CORKLANDTOUR.
A més d’establir complicitats amb el
President de la Câmara Municipal de
Grândola, el Sr. Simão presentà la Xarxa al
Sr. Ceia da Silva, President de l’Entidade de
Turismo do Alentejo.
2 de setembre 2015: Seguint amb la línia de presentar la Xarxa als nous alcaldes electes, el Sr.
Guillem Genover i Paula Blanco es van reunir amb l’Alcalde de Santa Coloma de Farners, el
Sr. Joan Martí, i la Sra. Teresa Garcia, regidora de promoció econòmica del municipi. Després
de constatar que el municipi no havia jugat un paper massa actiu fins al present, es
comprometen a col·laborar de manera més directa.
24 de setembre 2015: El President de la Comissió Executiva, Sr. Dionísio Simão Mendes, i el Sr.
Guillem Genover, Vicepresident, assistiren i participaren a la jornada Suro i bioeconomia.
Prioritats d’Investigació orientades a la Sostenibilitat i Rendibilitat del sector surer.

La jornada va tenir lloc a Madrid i fou
organitzada per l’Institut Nacional
d’Investigació i Tecnologia Agrària, la
Universitat Politècnica de Madrid i l’Institut
Català del Suro. Entres altres, hi van
participar representants de l’INIAV,
l’Ajuntament de Ronda, el Consorci Forestal
de Catalunya, l’Associació de Propietaris de
Monte Alcornocal d’Extremadura i el
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient.
6 d’octubre 2015: El Sr. Guillem Genover i Paula Blanco es reuneixen amb el Sr. Francesc
Deulofeu, nou alcalde de Sant Celoni. Se li van exposar totes les activitats realitzades per la
Xarxa, els seus projectes i objectius i va quedar plasmada la voluntat recíproca de col·laboració
en futures ocasions per a la promoció i el desenvolupament del bosc de sureda en el municipi.
13 d’octubre 2015: El Sr. Guillem Genover i Paula Blanco es reuneixen amb la Sra. Mònica
Plana, Gerent de l’empresa ELINK, European Territorial Consultancy. Durant la trobada, els
representants de la Xarxa la van posar al dia dels antecedents de l’entitat en relació a projectes
executats i la situació present. D’aquesta manera, es sol·licita un pressupost detallat per a la
posada en marxa de la presentació d’un projecte d’àmbit europeu.
21 d’octubre 2015: Després de la renovació de càrrecs polítics a la Diputació de Girona, el Sr.
Guillem Genover i Paula Blanco van mantenir una trobada amb el Sr. Albert Gómez, primer
tinent d’alcalde de Palafrugell i diputat; i el Sr. Carles Salgas, diputat delegat de RETECORK
en representació de l’entitat.
Durant la reunió, a més de presentar la Xarxa i la tasca que porta realitzant durant la seva
trajectòria, es tractà el tema de la presentació de projectes europeus i les possibles vies de
finançament per a la redacció dels mateixos.
A continuació, trobem important destacar que la tasca realitzada a través del projecte
CORKLANDTOUR, segueix donant els seus fruits gradualment.
Es té constància que INNTRAVEL, operador anglès de referència en senderisme i cicloturisme,
ha programat un nou producte en el seu catàleg basat en els territoris surers de la zona de
l’Alentejo. Poden consultar-lo en el següent enllaç:
http://www.inntravel.co.uk/holidays/walking-holidays/Portugal/Alentejo#

Un altre operador que ha programat producte basat en els territoris surers és NATURETREK,
en aquesta ocasió a la zona de Gibraltar i Tarifa.
22 d’octubre 2015: El municipi de
Maureillas-Las Illas, a França, acull l’última
reunió de la Comissió Executiva de
RETECORK de l’any. Durant la reunió es
tracta de manera molt intensa la presentació
de projectes a nivell comunitari per part de
la Xarxa, així com temes més quotidians del
funcionament tècnic i administratiu.

26 d’octubre 2015: El Sr. Guillem Genover, Vicepresident de la Comissió Executiva de
RETECORK, assisteix a la VI edició de las Jornades de Transferència i Innovació Forestal,
organitzades per l’Ajuntament de Girona, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i el
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
29 d’octubre 2015: El Sr. Guillem Genover, Vicepresident de la Comissió Executiva de la
Xarxa; y Paula Blanco, responsable de comunicació, es reuneixen amb el Sr. Josep Sabrià,
President de l’Associació d’Amics de Llofriu, per tractar sobre el futur de la “Festa de la Pela”,
que es celebra el mes de juny en el nucli rural de Llofriu.
13 de novembre 2015: Representants de la Xarxa i de l’Institut Català del Suro mantenen una
entrevista amb el Sr. Mauricio O’Brien i el Sr. Salvador Fàbregas, professors d’ELISAVA,
l’Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona, per tractar futures col·laboracions
conjuntes, així com la pròxima edició del CorkLab 2016.
16 de novembre 2015: El Sr. Guillem Genover realitza una entrevista en directe per un
programa especialitzat en desenvolupament local de Ràdio Tordera, municipi adherit a
RETECORK.

Del 17 al 19 de novembre 2015: El Sr. Simão Mendes, President de la Comissió Executiva de
RETECORK, visita el Parlament Europeu a Brussel·les, havent sent convidat per l’Associação
Portuguesa de Municípios do Vinho, amb motiu d’enfortir els vincles suro-vi.
Del 19 al 22 de novembre 2015: El municipi de Coruche, que actualment ostenta la
Presidència Executiva de la Xarxa, assisteix a FEHISPOR, a Badajoz, i presenta material
promocional del projecte CORKLANDTOUR, així com dóna a conèixer totes les activitats
realitzades vinculades a la promoció turística dels territoris surers.
25 de novembre 2015: El Sr. Dionísio Simão Mendes, President de la Comissió Executiva de
RETECORK, participa al Consell d’Administració de C.E.Liège.
Del 29 de novembre al 2 de desembre 2015: Representants del municipi de Coruche
assisteixen a la Feira do Montado, a Portel, i promocionen la Xarxa i les activitats que realitza
entre els visitants.
1 de desembre 2015: Representants del Museu del Suro de Palafrugell, l’Institut Català del
Suro i RETECORK, es reuneixen amb motiu de planificar les activitats de l’anualitat 2016 i ser
conscients de quin tipus de col·laboracions es poden establir entre les entitats esmentades.
11 de desembre 2015: El Sr. Dionísio Simão Mendes, President de la Comissió Executiva de
RETECORK, assisteix al Jantar de Natal de Indústria da Cortiça, organitzat per APCOR, a Vila
Nova de Gaia.
15 de desembre 2015: Vint representants d’una comissió especialitzada en temes forestals
de l’Administració Pública d’Algèria
visiten el sector surer català. Aquests
professionals pretenen conèixer
l’experiència vinculada a la recuperació de
suredes degradades, problemàtiques del
bosc, investigació i patrimoni, etc. En
aquest marc, el Sr. Guillem Genover, va
tenir l’oportunitat de realitzar una
presentació de la Xarxa, així com dels
projectes que s’han anat realitzant fins el
moment.

Cal destacar, que a finals d’any, uns empresaris surers de San Vicente de Alcántara realitzaren
una missió comercial a Xile i amb ells van presentar material divulgatiu de RETECORK,
explicant en què consisteix l’entitat, quins són els seus objectius i el potencial del sector surer
pel que va al desenvolupament local sostenible dels territoris que gaudeixen d’aquest bosc i
indústria.

