
ACCIONS REALITZADES AL 2009 

 

Al llarg del 2009 s’intensifica la interacció de RETECORK amb representats dels diferents grups 
polítics a nivell del Parlament Espanyol, Parlament Europeu i el Parlament de Catalunya així 
com es presenta la Xarxa a la Comissió d’Indústria del Senat Espanyol i al Congrés de Diputats. 
Aquestes presentacions es repeteixen també a nivell internacional al Senato de Italia, a la 
Commissione Permanente Agricoltura e Produzione Agroalimantare. 

Vins i Licors Grau es compromet amb el tap de suro mitjançant la firma d’un conveni de 
col·laboració entre RETECORK, l’Institut Català del Suro i la seva empresa. 

La Xarxa edita un estand corporatiu a disposició dels socis i participa en esdeveniments a nivell 
nacional i internacional com FILDA i FICOR a Portugal, VINITALY a Itàlia, Al Gusto a Bilbao i 
mitjançant conferències o taules rodones al I Congrés Ibèric de Biologia i Societat a Badajoz i a 
la I Trobada d’Espais Naturals Surers a Palafrugell. 

D’altra banda, es rep la notificació per part de la Fundación Biodiversidad, de l’aprovació del 
projecte RETECORK, Xarxa Europea de Territoris Surers, un instrument pel desenvolupament 

sostenible en zones rurals. 

 

Contactes amb parlamentaris espanyols 

Al llarg d’aquest període, s’ha intensificat de forma important la interacció de RETECORK amb 
representants dels diferents grups polítics  a nivell del Parlament Espanyol, Parlament Europeu 
i el Parlament de Catalunya, principalment amb els següents parlamentaris: 

 

• Raül Romeva – Parlament Europeu 

• Ignasi Guardans – Parlament Europeu 

• Maria Badia – Parlament Europeu 

• Ramón Tremosa – Parlament Europeu 

• Oriol Junqueras – Parlament Europeu 

• Joan Herrera – Congrés de Diputats 

• Jordi Xuclà – Congrés de Diputats 

• José Alberto Cabañes – Congrés de Diputats 

• Juli Fernández – Congrés de Diputats 

• Lluís Postigo – Parlament de Catalunya 

• Josep Enric Millo – Parlament de Catalunya 

• Montse Surroca - Parlament de Catalunya 

• Xavier Dilmé - Parlament de Catalunya 

• Carmen Granados – Senat 

• Joan M. Roig – Senat 

• Josep M. Esquerda – Senat 

• Miquel Bofill – Senat 



• Jordi Vilajoana – Senat 

• Jordi Guillot – Senat 

• Pepa Celaya – Senat 

• Rafaela Fuentes – Senat 

• Rosa Núria Alexandre – Senat 

• Alfonso Ferrada – Senat 

 

Presentació de RETECORK a la Comissió d’Indústria del Senat espanyol  

Al febrer de 2009, el President de l’Assemblea, el Sr. Dionísio Simão Mendes, Presidents 
d’ASECOR, AECORK i representants de CELIÈGE, ARCMED i l’Institut Català del Suro presenten 
RETECORK a la Comissió d’Indústria del Senat espanyol.  

 

Reunió amb parlamentaris de Catalunya a Palafrugell  

Al juny de 2009, es realitza una reunió amb parlamentaris 
de Catalunya a Palafrugell per promoure un compromís 
polític de treball en la confecció d’un Pla Estatal de Rescat 
del Sector Surer. A la reunió van assistir també 
representants d’AECORK i l’Institut Català del Suro. 

 

Organització d’una campanya institucional de preparació de mocions a favor del 
sector surer a Espanya 

Durant el mes d’abril de 2009, s’envia una campanya institucional de preparació de mocions a 
favor del sector surer a ajuntaments espanyols relacionats amb el sector i a tots els membres 
de RETECORK. Diferents ajuntaments aproven la moció: Eslida, Calangianus, Palafrugell, Sant 
Feliu de Guíxols, La Vajol, Medellín, entre altres. 

 

Firma del conveni a favor del suro entre RETECORK, 
l’Institut Català del Suro i Vins i Licors Grau S.A. 

Assisteixen més de 200 persones relacionades amb els sectors 
d’hostaleria, restauració, bodeguer, mitjans de comunicació, etc. a 
la firma del conveni de col·laboració entre RETECORK, l’Institut 
Català del suro i Vins i Licors Grau S.A. a favor del suro, realitzada 
el maig de 2009.  

 

Edició d’un estand corporatiu de RETECORK i participació a fires  

S’edita un estand de la Xarxa perquè els socis puguin disposar d’ell als actes que considerin 
oportuns. 

Es presenta l’estand a les fires del sector surer FILDA de Vendas Novas (Portugal, maig de 
2009) i FICOR de Coruche (Portugal, maig de 2009). El Sr. Lluís Medir participa als col·loquis 
organitzats en el marc d’aquestes, les quals tenen una repercussió mediàtica molt important a 
tots els països surers. Cal destacar els mitjans de comunicació BBC, National Geographic i El 
País Semanal, a més de molta premsa especialitzada i mitjans de comunicació regionals i locals.  



 

 

Participació en actes a nivell internacional 

A més de les fires de FILDA de Vendas Novas (Portugal, maig de 2009) i FICOR de Coruche 
(Portugal, maig de 2009) esmentades en el punt anterior, RETECORK també participa a 
VINITALY de Verona (Itàlia, abril de 2009).  

 

Festa de la Pela del Suro a Llofriu, Palafrugell  

RETECORK va participar a la taula rodona Vi, Suro i 

Gastronomia que es va celebrar en motiu de l’edició de la 
Festa de la Pela del Suro, al mes de juny de 2009.  

 

 

 

Assistència a la reunió del Consell d’Administració de 
CELIÈGE a Palafrugell  

A la reunió del Consell d’Administració de CELIÈGE, 
realitzada a Palafrugell al juny de 2009, es va aprovar la 
incorporació de RETECORK a CELIÈGE i viceversa, a través 
d’un document de compensació de quotes per part 
d’ambdós organismes.  



Assistència al Seminari de presentació del programa ENPI a Sardenya (Itàlia) 

Al juny de 2009, es va participar al seminari dedicat al programa ENPI desenvolupat a Sardenya 
(Itàlia), es van presentar les bases de la convocatòria per projectes del programa ENPI CBCMED 
Política Europea de Veïnatge i Associació. Un avantatge d’aquest programa és que intenta 
fomentar la cooperació i creació de xarxes entre entitats europees i del nord d’Àfrica, pel que 
podria convertir-se en una excel·lent oportunitat per ampliar RETECORK als països del nord 
d’Àfrica. No obstant, durant la fase de presentació de projectes, els governs d’Algèria i Marroc 
no havien formalitzat encara la seva adhesió al programa de manera que limitava la 
participació de RETECORK.  

 

Campanya de promoció de taps de suro 

Assistència de RETECORK a la 29a Fira de Vins de Catalunya 
que es va celebrar a Pals (Girona) entre el 14 i 16 d’agost de 
2009.  

 

 

 

Campanya de reciclatge de taps de suro 

RETECORK, conjuntament amb l’associació Cuina de l’Empordanet i l’Institut Català del Suro, 
va promocionar la campanya de reciclatge de taps de suro amb fulls informatius i la col·locació 
de contenidors transparents on dipositar els taps pel seu posterior reciclatge a través del 
conveni de col·laboració amb diversos restaurants de Palafrugell i el seu entorn. Aquesta 
campanya s’entén com a prova pilot perquè en el futur pugui estendre’s a altres territoris 
associats a RETECORK.   

 

 

 

 

Jornada de Treball d’AECORK: Pla de comunicació internacional del suro  

Al setembre de 2009, RETECORK assisteix a la Jornada de Treball de l’associació AECORK, en la 
que es va presentar el Pla de comunicació internacional del suro, promoguda pel govern 
portuguès com una de les accions del Pla de Rescat del sector. 



 

Senato de Italia: Commissione Permanente Agricoltura e Produzione Agroalimantare. 
Presentació de RETECORK i del sector surer 

RETECORK – Xarxa Europea de Territoris Surers – va tenir la oportunitat de presentar les 
actuacions que ha anat desenvolupant des de la seva constitució l’any 2007 i recolzar les 
demandes dels seus socis italians en una sessió temàtica sobre el sector surer que va convocar 
la Comissió Permanent d’Agricultura i Producció Agroalimentària del Senat italià, a Roma, 
gràcies a les gestions realitzades pel Senador Fedele Sanchu, el 30 de setembre de 2009.  

 

          

 

Presentació de RETECORK al Congrés de Diputats 

Per analitzar la viabilitat de preparar un projecte a la 
convocatòria de la Xarxa Rural Nacional, el 8 d’octubre 
de 2009, RETECORK va realitzar una reunió al Congrés de 
Diputats. Els representants dels municipis assistents van 
manifestar el seu interès a la presentació d’un projecte a 
la pròxima convocatòria del Ministeri de Medi Ambient i 
Medi Rural i Marí, prevista pel primer trimestre de 2010.  

 

Ponència de RETECORK al I Congrés Ibèric de Biologia i Societat (Badajoz) 

Presentació d’una ponència a càrrec del Sr. Lluís Medir, President de la Comissió Executiva de 
RETECORK, a la sessió Bioeconomia i desenvolupament rural: sector surer en el marc del 
congrés CIBIOS – I Congrés Ibèric de Biologia i Societat, dut a terme a Badajoz, convocat pel 
Col·legi de Biòlegs d’Extremadura, el 9 d’octubre de 2009. 

 

Reunió amb representants de les associacions d’empreses de distribució comercial 
ANGED i ANESVAL 

El 17 de novembre de 2009, a Madrid, es proposa als representants de les associacions 
d’empreses de distribució comercial ANGED i ANESVAL un conjunt de mesures per potenciar 
els vins tapats amb suro als seus punts de venda.  

 

I Trobada sobre gestió d’espais naturals surers a Palafrugell   

Aquesta trobada, organitzada conjuntament pel Consorci de les Gavarres i RETECORK, va 
convocar a més de 50 persones de diferents espais surers d’Espanya i Portugal entre els dies 1 i 
3 de desembre de 2009 a Palafrugell.  

 



 

A l’acte inaugural de la Trobada, van 
participar el President de 
l’Assemblea, el Sr. Dinísio Simão 
Mendes, i el President de la Comissió 
Executiva, el Sr. Lluís Medir Huerta. 
Així mateix, RETECORK va presentar 
una ponència sobre la Xarxa i el seu 
programa de treball. Una de les 
propostes que es van posar sobre la 
taula en aquesta trobada va ser la 
creació d’una xarxa estable d’espais naturals surers en la que RETECORK podria col·laborar en 
la seva formació a través de realitzar un inventari d’espais existents perquè es puguin 
incorporar a aquesta xarxa i treballar conjuntament.  

 

Participació al saló ALGUSTO de Bilbao 

Entre els dies 11 i 14 de desembre de 2009, 
RETECORK va assistir amb estand propi al saló 
ALGUSTO de Bilbao (Espanya). Lluís Medir, 
President de la Comissió Executiva de RETECORK, va 
presentar la ponència El suro: qualitat a la 

vinificació, dins el Congrés Tierra Madre. Durant el 
saló també es va dur a terme un taller sensorial del 
suro a càrrec de l’Institut Català del Suro, soci de la 
Xarxa.  

 

Trobada de treball amb representants de Catalunya al Parlament Europeu  

Al desembre de 2009, es realitza una trobada amb representants de Catalunya al Parlament 
Europeu, la qual va comptar també amb la participació d’AECORK, l’Institut Català del Suro i el 
Consorci Forestal de Catalunya, per donar a conèixer la situació del sector surer i analitzar les 
possibilitats de promoure iniciatives a nivell del Parlament Europeu.  

 

Projectes 

Aprovació del projecte RETECORK, Xarxa Europea de Territoris Surers, un instrument 

pel desenvolupament sostenible en zones rurals presentat a la Fundación 
Biodiversidad 

El 30 de novembre de 2009, es va rebre la notificació de que la 
Fundación Biodiversidad havia aprovat el projecte RETECORK, 

Xarxa Europea de Territoris Surers, un instrument pel 

desenvolupament sostenible en zones rurals, amb una dotació de 
69.697,60 euros, el que representa el 56% de l’import sol·licitat 
(124.460 euros).  


