
                     Amb el suport de: 

 

 

ACCIONS REALITZADES EL 2014 

 

ACCIONS DE SUPORT A LA CREACIÓ DE PRODUCTE TURÍSTIC EN ELS  

DIFERENTS TERRITORIS SURERS 

 

L’objectiu d’aquesta activitat és assegurar que els agents turístics dels territoris coneguin el 

projecte i s’impliquin en ell a través de la creació de producte específic. Així, s’han realitzat 

tallers amb empresaris de l’hostaleria, restauració, empreses d’activitats turístiques, etc., 

guiant-los per a la concreció d’un producte turístic final atractiu pel mercat nacional i europeu.  

 

S’han realitzat els següents tallers de creació de producte turístic: 

 

21 de maig 2014: Josep Capellà, Coordinador de RETECORK, realitza un taller de creació de 

producte turístic en territori surer a Alcázar de San Juan, en ple Parc Nacional de Cabañeros. 

Aquesta actuació s’emmarca en el taller Marketing de productes de turisme sostenible: crear 

experiències pel mercat europeu, desenvolupat per l’entitat Eco-union, la qual també treballa a 

través de projectes que reben la col·laboració de la Fundación Biodiversidad, del Ministeri 

d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, concretament, el projecte Ecoturalia. 

 

Josep Capellà tractà sobre el repte que se’ns 

presenta a nivell turístic, el ser capaços 

d’oferir un producte ideal per a la demanda 

actual nacional i europea, unint totes les 

ofertes de que disposen els territoris surers: 

turisme de natura, turisme cultural, 

etnològic, gastronòmic, etc. 

 

 

28 de maig 2014: Josep Capellà, Coordinador de la Xarxa, i Paula Blanco, responsable de 

comunicació, realitzen un taller de creació de producte turístic en territori surer a San 

Vicente de Alcántara, en el marc de la Sierra de San Pedro i el Parc Natural Tajo 



Internacional, amb la col·laboració del municipi de San Vicente de Alcántara, així com la 

Mancomunitat Sierra de San Pedro. 

 

A través de l’esmentat taller es pretén crear 

producte turístic concret lligat al patrimoni 

surer del territori; tot això de manera conjunta 

amb aquells agents vinculats al sector turístic: 

hostaleria, restauració, empreses d’activitats 

turístiques i d’oci, etc. 

 

 

7 de juliol 2014: A través del projecte CORKLANDTOUR, Josep Capellà, Coordinador de 

RETECORK i expert en turisme i desenvolupament local, realitza un taller de creació de 

producte turístic en territori surer a Eslida, Comunitat Valenciana.  

 

Representants d’empreses d’oci, activitats turístiques, restauració, hostaleria... coneixen de 

prop els reptes als quals s’enfronta el sector turístic i què espera el mercat europeu en relació 

a l’oferta que els podem brindar. Així, el Sr. 

Capellà va plantejar les tendències actuals 

en matèria turística i les necessitats que 

s’han de cobrir per arribar a ser competitius 

en un mercat nacional i internacional, 

aprofitant la seva ubicació estratègica, en 

ple Parc Natural de la Serra d’Espadà. 

 

 

 

22 de juliol 2014: En col·laboració amb Eco-union, entitat que gestiona el projecte Ecoturalia, 

el qual també rep el suport de la Fundación Biodiversidad, Josep Capellà, Coordinador de la 

Xarxa, imparteix un taller de creació de producte turístic a Navaconcejo, Càceres, en el marc 

del projecte CORKLANDTOUR. El seminari comptà amb la participació d’agents turístics de la 

zona i va tractar sobre vàries temàtiques relacionades amb el turisme responsable. 

 



22 de setembre 2014: A través del projecte CORKLANDTOUR, Josep Capellà, Coordinador de 

RETECORK, i Paula Blanco, responsable de comunicació, realitzen un taller de creació de 

producte turístic en el municipi de Los Barrios, en ple Parc Natural de Los Alcornocales.  

 

Assisteixen gairebé una vintena de 

representants d’empreses d’oci i activitats 

turístiques, hostaleria, restauració... i cal 

destacar la gran implicació d’aquests. Així 

mateix, es presenta la nova plataforma online 

Descobreix els territoris surers i el dossier 

professional dirigit a mitjans de comunicació 

especialitzats, tour-operadors nacionals i 

europeus, líders d’opinió i visitants potencials. 

 

6 de novembre 2014: En el marco del projecte CORKLANDTOUR, Josep Capellà, Coordinador 

de RETECORK, i Guillem Genover, Vicepresident de la Comissió Executiva de RETECORK, 

realitzen un taller de creació de producte turístic en territori surer en el municipi de Sant 

Celoni, Barcelona.  

 

Degut a la ubicació geogràfica del municipi, porta privilegiada dels parcs naturals del Montseny 

i del Montnegre i Corredor, al taller hi van ser convocats agents turístics d’un territori molt 

ampli, així com també dels municipis de 

Tordera i Santa Coloma de Farners, ambdós 

membres de RETECORK.  

 

S’exposa als assistents els reptes que se’ns 

presenten en matèria turística i com es 

poden aprofitar les condicions úniques dels 

paisatges surers. 

 

 

 

Com a resultat d’aquests tallers, així com del contacte directe amb operadors turístics 

nacionals i europeus, s’han creat i/o publicat 30 productes turístics ideals pels amants de la 



naturalesa, les activitats esportives, la gastronomia, etc., que podran trobar a l’apartat 

d’“Experiències turístiques” del lloc web www.visitterritorissurers.cat: 

 

• Centre BTT Alcornocales 

• Kayak pel riu Palmones 

• Ruta de l’art del sud 

• Senderisme pel GR7 travessant els parcs naturals d’Andalusia 

• Senderism a la sureda del Monte del Duque 

• Pedals de Les Gavarres, on les muntanyes es reflecteixen en el mar 

• Sureda de Llofriu amb els 5 sentits 

• Descobrint l’alzina surera mediterrània 

• La pela del suro i la sorpresa d’Almedíjar 

• La gran tirolina i senderisme a la Serra d’Espadà 

• Rally natural fotogràfic: Assegui’t explorador per un dia! 

• De la muntanya a les mans 

• Ecoturisme a la sureda (Los Alcornocales) 

• Birdwatching i fotografia a terra de voltors i àguiles 

• Ruta surera pel massís de Les Gavarres 

• Entre parcs 

• Entre alzines sureres 

• Can Freginals: celebra el teu esdeveniment entre alzines sureres 

• Senderisme entre alzines sureres a la Serra d’Espadà 

• Birdwatching i fotografia a la Sierra de San Pedro 

• Aus de la Sierra de San Pedro i Monfragüe 

• Ecoturisme a la sureda (Sierra de San Pedro) 

• Territoris del suro a Espanya 

• Usos medicinals, cosmètics, decoratius i culinaris del bosc de suro 

• Un passeig entre aromes i sabors de muntanya 

• Tapes silvestres: la dieta mediterrània a través de les seves plantes 

• La ruta del suro de Can Vilallonga 

• Dones del suro 

• Festa de la pela del suro de Llofriu 

• Arqueologia experimental en els paisatges sagrats del Tajo Internacional 


