
ACCIONS REALITZADES AL 2010 

CONTACTES INSTITUCIONALS I CAPTACIÓ DE SOCIS 

Durant el 2010, RETECORK manté contacte amb representants dels diferents grups polítics a 
nivell estatal i presenta la Xarxa mitjançant reunions i compareixences davant el Ministeri de 
Indústria, Turisme i Comerç, el Ministeri de Ciència i Innovació, la Comissió de Medi Ambient, 
Agricultura i Pesca del Senat, el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya... 

D’altra banda, s’avança en els preparatius del projecte Territoris Surers i es manté contacte 
mitjançant visites amb els municipis i entitats membres de RETECORK i possibles noves 
incorporacions a la Xarxa. 

• 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 

Periòdicament se’ls envia informació sobre l’evolució de la Xarxa i dels projectes que està 
desenvolupant.  

 

• Reunió sobre certificació forestal al Departament de Medi Ambient i Habitatge – 
Generalitat de Catalunya 

El motiu de la reunió era analitzar la situació actual de la certificació forestal a nivell català 
i espanyol, la seva possible evolució i conseqüències pel sector surer català. D’altra banda, 
també es tenia l’objectiu de determinar les estratègies necessàries en aquest sentit i com 
es poden treballar conjuntament des de les diferents entitats presents. Van participar 
diversos representants del sector surer espanyol i RETECORK.  

 

• Reunió amb el Ministeri d’Indústria , Turisme i Comerç 

Representants de sector surer català (AECORK), andalús (ISOCOR), l’Institut Català del Suro 
i LLuís Medir, President de la Comissió Executiva de RETECORK, es van reunir amb 
senadores extremenyes i andaluses i el Director General d’Indústria del Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç, Jesús Candil, el 2 de març de 2010. 

La reunió va ser convocada a conseqüència de la Moció sobre el suro que va aprovar el 
Senat de manera subseqüent a una interpel·lació que havia presentat el senador Miquel 
Bofill. El Govern d’Espanya ha delegat en aquest Ministeri el compliment de la moció. El 
motiu principal de la trobada va ser exposar la necessitat de realitzar una campanya de 
imatge i comunicació per la promoció del suro a nivell nacional, la qual complementaria la 
campanya internacional “Intercork”, que no preveu accions a nivell espanyol. 

 

• Compareixença davant la Comissió de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del 
Senat 

El President de la Comissió Executiva de RETECORK, Lluís Medir, va comparèixer davant la 
Comissió de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Senat, el 2 de març de 2010, en el marc 
de la Ponència d’Estudi sobre la Protecció del Ecosistema de la Devesa en la que va fer una 
presentació sobre la incidència econòmica del sector surer i el seu impacte en les 
polítiques de desenvolupament local. 

Lluís Medir va iniciar la compareixença presentant la Xarxa Europea de Territoris Surers– 
RETECORK, la seva missió i els seus objectius, les entitats adherides i les seves línies de 
treball. Posteriorment va descriure la sureda i la seva producció, la indústria suro tapera, el 
sector surer i la seva situació.  

 



 

• Reunió amb l’Ajuntament de Tordera 

Amb l’objectiu de donar a conèixer RETECORK, la seva importància estratègica, el seu 
projecte actual i incentivar l’adhesió de nous municipis i entitats, el President de la 
Comissió Executiva de la Xarxa i el coordinador tècnic de la mateixa es van reunir amb 
l’Alcalde i el Conseller de Medi Ambient de Tordera, municipi de la província de Barcelona, 
el 5 de març de 2010. 

 

• Reunió amb el Ministeri de Ciència i Innovació 

El 15 de març de 2010, representants de l’Institut Català del Suro (ICSuro) i del Instituto del 

Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal (IPROCOR), junt amb el President de la Comissió 
Executiva de RETECORK, Lluís Medir, es van reunir amb alguns senadors i el Secretari 
d’Innovació, el Sr. Juan Tomás Hernani, del Ministeri de Ciència i Innovació amb el fi 
d’avaluar la possibilitat de que aquest ministeri ajudi econòmicament a projectes 
plantejats des dels instituts relacionats amb el sector surer. 

 

• Reunió amb el Consorci de Les Gavarres 

Representants del Consorci de Les Gavarres, entitat gestora de l’EIN Les Gavarres de la 
província de Girona, i de RETECORK es van reunir el 19 de març de 2010 amb l’objectiu 
d’elaborar conjuntament una base de dades dels espais naturals vinculats al sector surer 
com el primer pas per fomentar el treball en Xarxa entre gestors d’espais naturals i 
equipaments culturals relacionats amb el sector. 

 

• Compareixença davant la Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme del 
Parlament de Catalunya 

El President de la Comissió Executiva de 
RETECORK, Lluís Medir, acompanyat pel 
Director de l’Institut Català del Suro, Manel 
Pretel, van comparèixer davant la Comissió de 
Treball, Indústria, Comerç i Turisme del 
Parlament de Catalunya, el 21 d’abril de 2010, 
amb l’objectiu de presentar la Xarxa, el treball 
que està realitzant i traslladar diferents 
peticions a l’Administració perquè aquestes es 
transformin en ajudes concretes al sector.  

 

La presentació es va dividir en quatre parts: les suredes com a potencial natural, 
productor, econòmic i social, la indústria del suro del s. XXI, el desenvolupament local 
sostenible, en el que es va parlar del treball en xarxa amb empreses, àrees de promoció 
econòmica, espais naturals, centres d’interpretació i museus, institucions, etc., demandes 
concretes als diputats a diferents nivells: de territori, forestal, d’indústria, de sensibilització 
al consumidor i de l’Administració pel que fa al compromís de la seva política de compres. 



Cal mencionar que a més dels diputats dels diferents grups parlamentaris, la 
compareixença també va comptar amb l’assistència i el suport de representants del sector 
surer català. 

 

• Reunió amb el Director General de Desenvolupament Sostenible del Medi Rural 

El 21 de maig de 2010 es va mantenir una reunió amb el Sr. Jesús Casas Grande, Director 
General de Desenvolupament Sostenible del Medi Rural, del MARM (Ministeri de Medi 
Ambient i Medi Rural i Marí) en la que es varen tractar temes generals de la problemàtica 
dels territoris surers, l’origen i la situació de RETECORK i especialment, el projecte 
presentat a la convocatòria de la Xarxa Rural Nacional. Des d’aquesta Direcció General es 
va valorar molt positivament el treball realitzat i les característiques del projecte presentat 
a la convocatòria. 

 

• Contactes institucionals amb representants de la Diputació de Toledo 

A proposta del municipi de Navahermosa, al juliol de 2010 es mantenen contactes 
institucionals amb representants de la Diputació de Toledo (Castella-La Manxa) perquè 
valori la possibilitat d’adherir-se a RETECORK. 

 

• Reunió amb els representants dels municipis de Vivès, Maureillas-las-Illas i 
l’Institut Méditerranéen du Liège a Vivès 

Per traslladar la informació debatuda a la Comissió Executiva i l’Assemblea General 
celebrades a San Vicente de Alcántara al juny de 2010, es manté una reunió amb els 
representants de Vivès, Maureillas-las-Illas i l’Institut Méditerranéen du Liège.  

Així mateix s’analitza la possibilitat d’ampliar la xarxa en territori francès amb el suport 
d’alguna campanya o material. S’acorda iniciar una campanya de promoció del reciclatge 
de taps de suro. 

 

• Entrevista amb Rocío Báez, responsable de Turisme Gastronòmic de la Agència 
Catalana de Turisme de la Generalitat de Catalunya 

Al juliol de 2010 es manté una entrevista amb la Sra. Rocío Báez, on se li explica l’origen i 
activitats de RETECORK, de les que ja tenia noticia per la reunió prèvia que s’havia celebrat 
amb el Director de la Agència, el Sr. Delás. S’ofereix a actuar d’intermediària amb els 
col·lectius de gastronomia de Catalunya amb el fi de sol·licitar la seva implicació en el 
projecte, tant de promoció dels vins tapats amb suro com de reciclatge dels taps, com la 
manera de mostrar que es tracta d’un producte natural i totalment biodegradable i 
reciclable. 

 

 



• Visita al municipi d’Eslida (Castelló, Comunitat Valenciana) i al Centre 
d’Interpretació 

S’impulsen entrevistes i compareixences amb la Diputació de Castelló i el Govern autònom 
i es proposa organitzar una segona trobada d’espais protegits surers al 2011 al municipi.  

 

• Reunió de presentació de RETECORK amb l’ Alcalde de Sant Celoni a l’octubre de 
2010 

 

• Presentació de RETECORK i proposta d’adhesió a l’Alcalde de Santa Coloma de 
Farners  a l’octubre de 2010 

 

• Contacte amb el Sr. Miquel Rafa, Director de l’Àrea de Medi Ambient de la 
Fundació Catalunya Caixa 

Entre els objectius d’aquesta Fundació està el d’adquirir i gestionar espais d’alt valor 
ambiental, entre els quals hi ha alguna finca amb sureda. Se li envia informació de 
RETECORK, de les campanyes que s’estan realitzant i manifesta el seu interès en 
col·laborar en alguna d’aquestes campanyes durant el pròxim any. 

 

• Amb motiu de la participació de la Fira de Los Barrios a l’octubre de 2010, es van 
establir entrevistes i contactes per presentar RETECORK  i els seus programes 

o Sra. María Cózar Andrades – Diputada al Parlament d’Andalusia. 

o Sr. Alfonso de la Calle Vergara – Director-Gerent de l’empresa de fabricació 
TORRENT-MIRANDA. 

o Sra. Belén Puertas – Investigadora del IFAPA (Instituto de Investigación y 
Formación Agraria y Pesquera de la Consejería de Medio Ambiente. Junta de 
Andalucía). 

o Sr. Francisco Javier Aguilera – Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Benarrabá, 
Màlaga. 

o Sr. Luís Luque Aguilar – Asociación de Amigos del Parque Natural Los 
Alcornocales. 

 

• A l’octubre de 2010 es van iniciar els treballs del 
projecte de Xarxa Rural Nacional a la delegació de 
San Vicente de Alcántara. 

 

 



• Reunió amb representants dels municipis 
andalusos en el marc del projecte pilot Territoris 

Surers de la Xarxa Rural Nacional. 

 

• Acompanyament de Joan Herrera (ICV), Secretari General del partit, durant la 
seva visita a diferents entitats i empreses del sector surer a Palafrugell, Girona. 

 

• Representants del municipi de Calangianus informen la voluntat d’adhesió del 
municipi de Ala’ dei Sardi, Sardenya 

 

• Reunió amb el Consorci Forestal de Catalunya (CFC) al novembre de 2010 per 
avaluar la possibilitat de col·laborar conjuntament en el marc del projecte 
Territoris Surers 

 

• Visita al municipi de Navahermosa en la que s’arriba a l’acord de fer el seguiment 
per la incorporació de la Diputació de Toledo a la Xarxa 

 

• Reunió amb el Sr. Ricardo Blanco Portillo, Cap d’Àrea de Turisme Sostenible. 
Subdirecció General de Desenvolupament i Sostenibilitat Turística. TURESPAÑA 

Es fa entrega del dossier i material de RETECORK al Sr. Ricardo Blanco Portillo, Cap d’Àrea 
de Turisme Sostenible, TURESPAÑA, explicant el seu origen, objectius i les accions portades 
a terme en el marc de la col·laboració de la Fundació Biodiversitat i del projecte pilot de la 
Xarxa Rural Nacional. S’analitzen les possibles col·laboracions que es concretaran més 
endavant, entre les quals, la integració en algun Club de Producte i la incorporació dels 
vins tapats amb suro en els requisits per les empreses que s’adhereixin a aquests clubs. 

 

• Reunió de treball amb el Sr. Isidoro Vicente de la empresa ENFOQUE GLOBAL i 
Myriam Segura de la delegació de RETECORK a San Vicente de Alcántara 

El motiu és realitzar un seguiment sobre l’anàlisi de l’estructura socioeconòmica dels 
municipis espanyols adherits a la Xarxa, en el marc del projecte pilot de la Xarxa Rural 
Nacional. 

 

• Reunió de treball amb l’equip de gestió de l’Institut Català del Suro 

 

 



• Reunió amb l’Alcalde de Mont-ras al novembre de 2010 

Amb motiu de la decisió del municipi de Mont-ras de donar-se de baixa de la Xarxa a partir 
de l’anualitat 2011, es manté una entrevista amb el Sr. Manuel Montalbán, Alcalde de 
Mont-ras. Arrel de la trobada es compromet a plantejar de nou la possibilitat que el 
municipi de Mont-ras continuï sent membre de RETECORK. 

 

• Entrevista amb Francesc Giró, Director de la Fundació AccióNatura al novembre 
de 2010 

Presentació de RETECORK i els programes de treball que es van realitzant. Es fa especial 
èmfasi en la proposta de creació d’un programa de treball conjunt d’espais naturals surers 
amb l’objectiu de compartir experiències, recursos i emprendre projectes relacionats amb 
la gestió forestal, valorització del suro i dels espais naturals, etc. 

 

• Entrevista amb el Sr. Xavier Martí Ragué, Cap de l’Àrea d’Estudis de la Direcció 
General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 

Entrevista amb el Sr. Xavier Martí Ragué, Cap de l’Àrea d’Estudis de la Direcció General de 
Polítiques Ambientals i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, on s’expliquen els 
objectius de RETECORK i els programes de treball que està duent a terme, especialment les 
campanyes de reciclatge dels taps de suro, de la difusió de la seva utilització enfront a 
altres alternatives, com material natural i reciclable. També, del programa de treball 
conjunt d’espais naturals surers amb l’objectiu de compartir experiències i recursos, i 
emprendre projectes conjunts relacionats amb la gestió forestal, valorització del suro i dels 
espais naturals, etc. 

 

• En el marc de la Fira Eco-Sí a Girona es mantenen diferents entrevistes 
(novembre 2010): 

o Josep Quer – Responsable de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Promoció 
Local de l’Ajuntament de Girona 

Presentació de RETECORK i proporció de material sobre les campanyes de 
promoció dels vins tapats amb suro. 

o Ma. Àngels Montolio – RV Hotels i Rosa dels Vents 

Presentació de RETECORK i entrega de material de les campanyes de promoció de 
vins tapats amb suro i del reciclatge així com activitats d’educació ambiental en les 
cases de colònies situades al voltant de suredes. 

o Sr. Albert Albertí – La Copa Serveis Ambientals. 

Presentació de RETECORK i entrega de material sobre les campanyes de promoció 
dels vins tapats amb suro. 

 



• Entrevista amb el Sr. Sergio del Castillo, President d’ASUMEX, Associació de 
Sumillers d’Extremadura al novembre de 2010 

Entrevista amb el Sr. Sergio del Castillo, President d’ASUMEX, Associació de Sumillers 
d’Extremadura al novembre de 2010 on se l’informa de l’origen, objectius i accions 
realitzades per RETECORK en els últims dos anys, fent especial èmfasi en els convenis i 
campanyes realitzades amb col·lectius gastronòmics, restaurants i hotels, així com amb 
comerços especialitzats. 

 

• Visita al municipi de Muelas del Pan, Zamora, i al Centro de Interpretación de 

Cerezal de Aliste 

Entrevista amb el Sr. Manuel Arribas (Alcalde), la Sra. Feliciana Castaño (Alcaldessa 
pedania de Cerezal de Aliste), la Sra. Isabel Macías (Agent de Treball i Desenvolupament 
Local), la Sra. Patricia (Tècnic, responsable del Centro de Interpretación del Alcornocal). 
Presentació de la Xarxa i els programes de treball que desenvolupa. S’estableix l’acord 
d’adhesió del municipi a RETECORK a partir de gener de 2011. Arrel de la visita al Centro de 

Interpretación del Alcornocal, es facilita material de les campanyes de promoció dels vins 
tapats amb suro per que es puguin coordinar des d’aquest centre d’interpretació. 
L’Alcalde, el Sr. Arribas, es compromet també a presentar aquesta campanya als 
responsables de la Denominació de Origen Toro y Arribes del Duero, per que puguin firmar 
convenis de col·laboració amb RETECORK. 

 

• Representants del municipi de Coruche (Portugal) presenten RETECORK al 
municipi de Santa Maria da Feira al desembre de 2010 

 

• Entrevista amb Jordi Xuclà, Diputat al Congrés per Girona G.P. Català, 
Convergència i Unió 

 

• Entrevista amb el Director i un representant de la Representació Regional de la 
Comissió Europea a Barcelona al desembre de 2010 

Entrevista amb el Sr. Manel Camós, Director de la Representació Regional de la Comissió 
Europea a Barcelona i el Sr. Mark Jeffery, tècnic de la mateixa, amb l’objectiu de 
presenta’ls-hi RETECORK, els seus programes de treball i els seus objectius de lobby a nivell 
europeu. La motivació de la reunió va ser sol·licitar orientació per poder contactar amb la 
Comissió Europea, bàsicament per mitjà de primers contactes amb les Direccions 
Generales pertinents. 

 


