
 
 

ACCIONS REALITZADES AL 2008 

 

Durant l’anualitat 2008 la Xarxa es presenta a organismes i entitats mitjançant visites a 
municipis i contactes amb parlamentaris a nivell estatal. Cal destacar la participació en 
programes europeus i el desenvolupament institucional de la imatge corporativa de 
RETECORK.  

D’altra banda, es presenta un projecte a la Diputació de Girona per a la realització de 
campanyes pilot per a la promoció dels vins tapats amb suro i de reciclatge de taps que es 
realitzaran al municipi de Palafrugell amb el suport de l’Institut Català del Suro, Cuina de 
l’Empordanet i l’Ajuntament de Palafrugell, el qual será aprovat al 2009. 

La Xarxa participa en esdeveniments com VIVEXPO a França o el Seminario sul Sughero a Itàlia. 

 

Presentació de la Xarxa a organismes i entitats 

• Visites a municipis i entitats: 

• Eslida  

• San Vicente de Alcántara i ASECOR 

• Delegació del Govern d’Espanya a Girona 

• AECORK 

• Àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Barcelona 

• Assemblea Anual de CELIÈGE 

• Vivès (França) i Institut Méditérranéen du Liège 

• Cassà de la Selva 

• Generalitat de Catalunya: Direcció General d’Assumptes Exteriors 

• Cortes de la Frontera 

• Alcalá de los Gazules 

• Jimena de la Frontera 

• Jerez de la Frontera 

• Tarifa 

• Maureillas-las-Illas (França) 

 

• Contacte amb parlamentaris espanyols: 

• Raül Romeva – Parlament Europeu 

• Ignasi Guardans – Parlament Europeu 

• Jordi Xuclà – Congrés de Diputats 

• Carmen Granados – Senat d’Espanya 

• Josep M. Esquerda – Senat d’Espanya 

• Miquel Bofill – Senat d’Espanya 

• Jordi Vilajoana – Senat d’Espanya 



 
 

Jordi Guillot – Senat d’Espanya 

• Lluís Postigo – Parlament de Catalunya 

 

Desenvolupament del programa d’imatge corporativa   

   

• Disseny del logotip i programa d’aplicació 

 

 

 

 

• Tríptic de promoció i presentació en idiomes (espanyol, francès, anglès, portuguès i 
italià) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dossier tècnic de presentació de RETECORK 

• Carpeta corporativa 

• Pàgina web www.retecork.org 

 

 

Participació en actes 

Durant l’anualitat 2008, RETECORK participa a:  

• VIVEXPO (Vivès. França, juny 2008) 

• Seminario sul Sughero (Tempio Pausania. Itàlia, desembre 2008)  

 

 

 

 



 
 

 

Projectes 

• Participació en programes europeus 

- Contractació de l’empresa ENFOQUE GLOBAL per la presentació i gestió dels projectes. 

- INTERREG MED (primera convocatòria) – No es va poder presentar ja que no es van 
aconseguir els compromisos de cofinançament en el termini fixat. 

 

- INTERREG SUDOE – Es presenta un projecte destinat a consolidar la creació de la Xarxa. 

Pressupost total: 730.000 euros, amb cofinançament FEDER del 75%. El projecte preveu les 
accions següents: 

 

1. Coordinació i gestió del projecte. 

2. Estudi i anàlisi. Accions per la valorització dels sector i presentació davant 
d’institucions. 

3. Pla estratègic. Diagnòstic del sector surer als diferents territoris des del punt 
de vista social, cultural, industrial, etc. 

4. Innovació. Intercanvi de bones pràctiques, reciclatge de taps, publicacions, 
seminaris transnacionals, intercanvis entre museus, espai web.  

5. Sensibilització. Campanyes sobre la importància social, econòmica i cultural del 
suro i de la sureda (materials divulgatius, campanyes, etc.).  

6. Seguiment i evolució. 

7. Publicitat, informació. 

 

 

• Concessió d’ajuda de la Diputació de Girona per a la realització de campanyes 

pilot 

Amb el suport de l’Institut Català del Suro, Cuina de l’Empordanet i 
l’Ajuntament de Palafrugell, RETECORK presenta, al novembre de 
2008, les campanyes pilot de promoció de vins tapats amb suro i de 
reciclatge de taps que es realitzaran al municipi de Palafrugell. El 
projecte rebrà una subvenció d’11.000 euros concedida al 2009. 

 

 


