
En el marc del projecte Territoris Surers, cofinançat per: 

 

 

ACCIONS REALITZADES AL 2011 

CONTACTES INSTITUCIONALS I CAPTACIÓ DE SOCIS 

Al llarg de 2011, RETECORK ha mantingut contacte amb representants dels diferents grups 

polítics del Parlament Espanyol, Parlament Europeu, Parlament de Catalunya i el Parlament 

d’Andalusia. 

 

A través d’aquesta activitat permanent de contacte amb representants polítics, cal destacar 

tres dels esdeveniments més significatius pel sector surer i per a la Xarxa especialment: la 

trobada a Coruche, en el marc de FICOR (Fira Internacional del Suro), amb representants de la 

Comissió d’Agricultura i Medi Ambient del Parlament Europeu; l’entrevista entre el Sr. André 

Bordaneil, Alcalde de Maureillas-las-Illas, i la Sra. Sanchez Schmid, Diputada del Parlament 

Europeu; i les propostes de resolució i esmenes sobre el sector surer aprovades per la Comissió 

d’Empresa i Ocupació del Parlament de Catalunya, en relació al recolzament a una campanya 

de comunicació, a la promoció de l’artesania del suro, a l’establiment de l’ús de taps de suro 

en el vi ecològic certificat pel Consell Català de Producció Agrària Ecològica i a la certificació 

forestal de la sureda i les ajudes a l’activitat surera. 

 

 

• Contactes amb parlamentaris espanyols 

Periòdicament s’envia informació sobre l’evolució de RETECORK i dels projectes que està 

desenvolupant als següents parlamentaris: 

o Raül Romeva – Parlament Europeu 

o María Badia – Parlament Europeu 

o Ramón Tremosa – Parlament Europeu 

o Oriol Junqueras – Parlament Europeu 

o Joan Herrera – Congrés dels Diputats 

o Jordi Xuclà – Congrés dels Diputats 

o José Alberto Cabañes – Congrés dels Diputats 

o Juli Fernández – Congrés dels Diputats 

o Montse Surroca – Congrés dels Diputats 

o Núria Bonaventura – Congrés dels Diputats 

o María del Carmen Granado – Senat 

o Joan M. Roig – Senat 

o Josep M. Esquerda – Senat 

o Miquel Bofill – Senat 

o Jordi Vilajoana – Senat 



o Jordi Guillot – Senat 

o Pepa Celaya – Senat 

o Rafaela Fuentes – Senat 

o Rosa Núria Aleixandre – Senat 

o María Teresa Cobaleda - Senat 

o Alfonso Ferrada – Senat 

o Ramón Alturo - Senat 

o Joan Boada Masoliver - Parlament de Catalunya 

o Josep Enric Millo – Parlament de Catalunya 

o Xavier Dilmé - Parlament de Catalunya 

o María Cózar Andrades – Parlament d’Andalusia 

 

En aquesta mateixa línia i ordenades cronològicament, es destaquen les següents actuacions 

concretes: 

 

• 17 de gener: Reunió amb la diputada al Congrés Núria Bonaventura i representants 

d’AECORK, l’Institut Català del Suro i el Museu del Suro de Palafrugell en relació a l’esmena 

de rescat del sector surer català de les comarques de Girona.  

 

• 20 i 21 de gener: Assistència a FITUR – Fira Internacional de Turisme, celebrada a Madrid.  

Visita a l’estand corporatiu de la Xarxa Rural Nacional en el que es van mantenir 

entrevistes de treball i intercanvi d’opinions sobre la gestió dels projectes amb el Sr. Jesús 
Casas i la Sra. Marta Angolotti de la Direcció General de Desenvolupament Sostenible del 
Medi Rural. També es van mantenir entrevistes amb representants de la Xarxa Rural 
Nacional: el Sr. Felipe Puya, Alcalde de Villar del Pozo (Ciudad Real); el Sr. Xavier Ballbé, 
Director del projecte Termalisme i Desenvolupament Rural; el Sr. Josep Anton Rojas, 
Director de Promoció de Turisme de Barcelona; el Sr. Climent Guitart, President de la 
Cadena Guitart Hoteles; el Sr. Arturo Crosby, Editor de la revista Naturalea Magazine i 
els Srs. Raúl Gutiérrez i Felipe González de REDER (Xarxa Estatal de Desenvolupament 

Rural). 

 

• 28 de gener: Assistència a l’acte de presentació del projecte Bulli Foundation a càrrec del 
Sr. Ferran Adrià i de l’Alcaldessa de Roses, la Sra. Magda Casamitjana, en aquesta 

població. Es va aprofitar la presentació per fer arribar a l’arquitecte responsable de la 

construcció del nou complex un dossier de RETECORK proposant la utilització del suro 

entre els materials de construcció. També es va entregar informació de la Xarxa als 

representants de l’associació turística Alt Empordà Turisme.  

 

• 31 de gener: S’envia al Sr. Javier Bartolomé, del touroperador Senderos y Pueblos, 
informació de la Xarxa, explicant l’estratègia que es pretén desenvolupar de creació de 

productes turístics sobre els paisatges i la cultura dels suro perquè ho tinguin present 

davant d’una possible integració com nous destins en el seu catàleg de productes turístics. 



• 8 de febrer: Amb motiu de la participació en el Seminari ECOMOBILITÉ TOURISTIQUE ET 
DES LOISIRS VERS LES ESPACES RURAUX. Une opportunité pour les térritoires, organitzat 

per Réseau Grand Sites de France i Réseau Rural Français, a París, es va mantenir una 

entrevista en la que es va presentar RETECORK, amb el Sr. Bernard Duvoux, Chargé de 
Mission de la Direction Générale des Politiques Agricole, Agroalimentaire et des 
Territoires. 

 

• 14 de febrer: Reunió amb representants dels municipis catalans en el marc del projecte 

pilot Territoris Surers de la Xarxa Rural Nacional, com a pas previ a la constitució de les 

Comissions de Seguiment i Avaluació del projecte cofinançat pel Ministeri de Medi 

Ambient i Medi Rural i Marí i el FEADER. 

 

• 20-23 de febrer: Participació al Fòrum Gastronòmic de Girona amb un estand compartit 

amb l’Institut Català del Suro. Gràcies a la participació es van establir contactes amb medis 

de comunicació, establiments restauradors i altres agents relacionats amb el sector, a 

destacar: 

o Sr. Xavi Nolla i Sr. Arnald Garcia, representants de la 
revista CUPATGES en quant a publicitat i contingut 

web de la mateixa. Aquesta publicació, de caràcter 

bimensual, va guanyar el premi APPEC a la millor 

revista en català de 2008 i el premi APPEC a la millor 

acció digital el 2010.  

o Sr. Javier Díaz, Cap de Vendes de les Bodegues 
Tamaral de Peñafiel. Se l’informa sobre RETECORK i 

les campanyes de promoció sobre els vins tapats amb 

suro i se li envia informació específica, la qual es 

compromet a fer arribar als enòlegs de les bodegues i 

de la Denominació d’Origen Ribera del Duero. 

 

• 15 de març: Reunió amb el Sr. Valentín Cortés Cabanillas, President de la Diputació de 
Badajoz, amb l’objectiu de presentar-li RETECORK, els seus objectius i línies de treball. Es 

va sol·licitar a la institució que valorés la possibilitat  d’adherir-se a la Xarxa com a territori 

supramunicipal surer.  

 

• 17 de març: Participació a la Jornada de Presentació de resultats dels projectes pilots i de 
cooperació de la Xarxa Rural Nacional a Madrid. El projecte Territoris Surers de RETECORK 

va ser un dels seleccionats per ser presentat com a exemple a la jornada. 

 

• 5 d’abril: Reunió amb el Sr. Jesús Candil (Director General d’Indústria del Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç), a Madrid, en relació amb l’esmena aprovada com ajut 

d’actuacions de reindustrialització al respecte del Pla de rescat pel sector surer a les 

comarques de Girona. 

 



• 19 d’abril: Entrevista amb la Sra. Joana Agudo, representant del Comitè de les Regions, 

arrel del contacte facilitat pel Director de la Representació Regional de la Comissió 

Europea a Barcelona, el Sr. Manel Camós, per presentar-li la Xarxa i els objectius. 

• 20 i 26 de maig: Firma del conveni entre l’Obra Social de Catalunya Caixa i RETECORK i 
reunió amb el Sr. Miquel Rafa, Director de l’Àrea de Medi Ambient. El principal motiu de 

la trobada és firmar el conveni de patrocini i valorar les accions realitzades en relació a la 

formació específica sobre suro “Cork_Lab”, iniciativa que rep la col·laboració econòmica 

de l’Obra Social de Catalunya Caixa encara que es troba en el marc del projecte pilot 

Territoris Surers, cofinançat pel Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí i el FEADER. 

 

• 26 de maig: Assistència al Consell d’Administració 
de C.E.Liège a Lisboa i participació a la recepció 
del grup d’Europarlamentaris de la Comissió 
d’Agricultura i Medi Ambient de la Comissió 
Europea.  

 

 

• 27 de maig: Reunió a Coruche, en el marc de FICOR, amb representants de la Comissió 
d’Agricultura i Medi Ambient del Parlament Europeu. A la trobada hi van asistir: 

- MEP Astrid Lulling - EPP; Luxembourg; Member of Parliament's Bureau, 

Committee on Economic and Monetary Affairs, Delegation for relations with the 

countries of Central America, Delegation to the Euro-Latin American Parliamentary 

Assembly. Substitute in the Committee on Agriculture and Rural Development and 

Delegation for relations with the countries of Southeast Asia, among others.  

- MEP Christa Klass - EPP; Germany; Vice-Chair of the Delegation to the ACP-EU 

Joint Parliamentary Assembly; member of the Committee on the Environment, 

Public Health and Food Safety and substitute in the Committee on Agriculture and 

Rural Development, Committee on Women's Rights and Gender Equality and 

Delegation for relations with the countries of Central America.  

- MEP Luis Manuel Capoulas Santos - S&D; Portugal; Vice-Chair of the delegation to 

the Euro-Latin American Parliamentary Assembly; member of the Committee on 

Agriculture and Rural Development and Delegation to the EU-Mexico Joint 

Parliamentary Committee; Substitute in the Committee on Fisheries and the 

delegation for relations with the Mercosur countries. 

- MEP Giancarlo Scotta - EFD; Italy; Member of the Committee on Agriculture and 

Rural Development, the Delegation for relations with Canada, Delegation to the 

ACP-EU Joint Parliamentary Assembly; Substitute in the Committee on the 

Environment, Public Health and Food Safety and Committee on Regional 

Development. 

Acompanyats per Ana Rocha - ELO – European Land Owners, Assessora Forestal. 

 

En aquesta reunió es va tenir l’oportunitat de presentar als membres del Parlament 

Europeu la Xarxa Europea de Territoris Surers, la seva composició actual, objectius i 

programes de treball. Es van presentar també les accions realitzades per alguns 

parlamentaris a petició de RETECORK i una relació de propostes específiques a formular 



davant la Comissió i el Parlament Europeu. Els parlamentaris europeus van suggerir fer 

una nova presentació de RETECORK a la seu del Parlament Europeu per seguir debatent 

aquestes peticions. 

• 10 de juny: Entrevista entre el Sr. André Bordaneil i la Sra. Sanchez Schmid, Diputada del 
Parlament Europeu, per presentar-li la Xarxa, les seves actuacions i la situació del sector 

surer a nivell local i internacional.  

La Sra. Schmid afirma que està al corrent de la visita del grup de diputats europeus que 

van visitar FICOR i van mantenir contacte amb RETECORK així com del finançament 

europeu que es rep a través del Ministeri Español de Medi Ambient i Medi Rural i Marí. La 

Sra. Sanchez Schmid es mostra disposada a col·laborar amb la Xarxa, a donar recolzament 

al suro en tots els sentits des de la Comissió Agrícola de la Unió Europea i aconsella seguir 

treballant en la vessant ecològica del suro, en les seves propietats i productes com aïllant i 

en la integració de subproductes surers i reciclatge de taps en la pròpia indústria del 

sector. Finalment, l’Eurodiputada també comenta que podria haver possibilitats de 

finançament a nivell europeu amb programes tipus FEDER o FEOGA.   

 

• 30 de juny: Reunió amb el Sr. F. Xavier Mena (Conseller d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya), juntament amb representants del sector surer català on 

RETECORK presenta la seva activitat i el desenvolupament del projecte Territoris Surers, 

cofinançat pel MARM i el FEADER. 

 

• 1 de juliol: Reunió amb el Sr. Serra, President del Consell Assessor de l’Obra Social de La 
Caixa per la Demarcació de Girona amb l’objectiu de presentar RETECORK i analitzar les 

possibilitats d’establir possibles col·laboracions en projectes relacionats amb l’àmbit del 

medi ambient i la promoció econòmica dels territoris surers. 

 

• 24 d’agost: Visita al municipi de Begur (Girona) per proposar-li la seva adhesió a la Xarxa 

per la seva naturalesa de municipi surer. Entrevista amb el Sr. Joan Català Pagès (Alcalde 
de Begur i President del Consell Comarcal del Baix Empordà). Presentació de la Xarxa, 

dels programes de treball que desenvolupa i del projecte Territoris Surers, cofinançat pel 

MARM i el FEADER. S’aprofita l’ocasió per convidar al Consell Comarcal del Baix Empordà a 

participar d’una manera més activa dins de la Xarxa.  

 

• 20 de setembre: Reunió de la Comissió de Direcció del 

projecte Territoris Surers en la que es va convocar als 

municipis, grups de desenvolupament rural i diputacions 

provincials dels territoris que participen en el projecte 

pilot de la Xarxa Rural Nacional. Es presentà l’estat actual 

del projecte esmentat, així com els productes i accions 

realitzades, per posteriorment debatre les futures línies de 

treball. 

 

 

 

  



• 22 de setembre: Visita a la Diputació de Barcelona, acompanyats pel Sr. Rosendo Castelló 

(President del Consorci Forestal de Catalunya), per proposar-li la seva adhesió a la Xarxa. 

La Diputació de Barcelona gestiona dos parcs naturals surers i aquesta proposta ja havia 

estat formulada a l’anterior equip de govern. Entrevista amb el Sr. Andreu Carreras 
Puigdelliura (Diputat Adjunt de l’Àrea d’Espais Naturals), el Sr. Jordi Bellapart (Gerent) i 
el Sr. Martí Domènech (Coordinador de l’Àrea d’Espais Naturals). Presentació de la 

Xarxa, dels programes de treball que desenvolupa i del projecte Territoris Surers, 

cofinançat pel MARM i el FEADER, pel que es va mostrar especial interès en l’exposició 

fotogràfica Paisatge Surer. Mediterrani. Divers. La Diputació es compromet a valorar la 

seva adhesió a la Xarxa. 

 

• 22 de setembre: Reunió amb la Sra. Gemma Balasch, Subdirectora de l’Oficina Territorial 

de Catalunya i Balears de Triodos Bank. Presentació de la Xarxa, dels programes de treball 

que desenvolupa i del projecte Territoris Surers, pel qual recentment es va sol·licitar aval 

per l’anualitat 2011. Es comenta que finalment s’ha aconseguit l’aval per part d’una altra 

entitat bancària i que degut a la urgència temporal s’ha firmat. Ja que el projecte i l’entitat 

encaixen amb les prioritats del banc, per part de la Xarxa es comenta que es començarà a 

operar amb aquesta entitat i compta amb sol·licitar-los-hi l’aval corresponent a l’anualitat 

2012. 

 

• 7 d’octubre: Visita al municipi de Castellar de la Frontera (Cadis), acompanyats per 

representants del Grup de Desenvolupament Rural (GDR) Los Alcornocales per proposar-

los-hi la seva adhesió a la Xarxa per la seva naturalesa de municipi surer. Entrevista amb  el 

Sr. Juan Casanova Correa (Alcalde). Presentació de la Xarxa, les seves línies de treball i del 

projecte Territoris Surers, cofinançat pel MARM i el FEADER. L’Alcalde proposa que es 

mantingui contacte amb els gestors del complex La Almoraima, finca agrícola, forestal i 

ramadera en la que es desenvolupa també activitat turística a partir d’un hotel habilitat en 

la casa-convent. 

 

• 26 d’octubre: La Comissió d’Empresa i Ocupació del Parlament de Catalunya aprovà les 
següents propostes de resolució i esmenes sobre el sector surer: 

o Proposta de resolució i esmena corresponent sobre el recolzament a la 

campanya de comunicació sobre la valorització del suro. 

o Proposta de resolució i esmena corresponent sobre la promoció de l’artesania 

del suro. 

 

• 10 de novembre: Visita a la Diputació de Càceres. Entrevista amb el Sr. Laureano León 
Rodríguez (President de la Diputació Provincial de Càceres). Presentació de la Xarxa, dels 

programes de treball i campanyes que desenvolupa. La Diputació es compromet a estudiar 

la possibilitat d’adherir-se a RETECORK i manifesta el seu interès en que es treballi amb 

l’objectiu de conservar el paisatge extremeny juntament amb la seva flora i fauna a més de 

la cultura de les zones rurals. 

 

• 10 de novembre: Visita a l’Ajuntament de Càceres. Entrevista amb la Sra. Mª Teresa 
González Fernández (Regidora-Delegada de Medi Ambient i Recursos Naturals de 
l’Ajuntament de Càceres). Presentació de la Xarxa, dels programes de treball i campanyes 



que es desenvolupen. La representant del municipi es compromet a estudiar la possibilitat 

de que la localitat s’adhereixi a la Xarxa, així com a implicar a totes les regidories al 

respecte.  

 

• 18 de novembre: Visita a l’Ajuntament de Palamós. Entrevista amb la Sra. Mª Teresa 
Ferrés Àvila (Alcaldessa) i la tècnica de desenvolupament local del municipi. Presentació 

de la Xarxa, dels programes de treball que desenvolupa i proposta de firmar un conveni de 

col·laboració per la promoció del suro des de l’Espai del Peix del Museu de la Pesca de 

Palamós. La representant del consistori expressa el seu interès per la tasca de la Xarxa així 

com la firma de l’esmentat conveni de col·laboració. 

 

• 23 de novembre: La Comissió d’Empresa i Ocupació del Parlament de Catalunya aprovà 
les següents propostes de resolució i esmenes sobre el sector surer: 

o Proposta de resolució i esmena corresponent sobre la certificació forestal de la 

sureda i les ajudes a l’activitat surera. 

o Proposta de resolució i esmena corresponent sobre l’establiment de l’ús de taps 

de suro en el vi ecològic certificat pel Consell Català de Producció Agrària 

Ecològica. 

 

• 30 de desembre: Visita a l’Ajuntament d’Agullana. Entrevista amb el Sr. Alfons Quera, 
Alcalde del municipi. Arrel de la participació en les II Jornades L’Empordà, el paisatge com 

actiu econòmic, lloc en el que es va coincidir amb agents econòmics del municipi, la Xarxa 

va realitzar una presentació de RETECORK, els programes desenvolupats així com del 

projecte pilot Territoris Surers, cofinançat pel MARM i el FEADER, a l’Alcalde del municipi, 

el qual va mostrar un gran interès per la Xarxa i va transmetre la seva voluntat d’adhesió. 


