En el marc del projecte Territoris Surers, cofinançat per:

ACCIONS REALITZADES EL 2013
CONTACTES INSTITUCIONALS I CAPTACIÓ DE SOCIS
Durant l’any 2013, la Xarxa ha seguit amb la tasca de captació de socis i realització de
contactes institucionals. Cal destacar la importància d’aquesta feina tenint en compte que a
mitjans d’abril es va produir un canvi als òrgans de govern d’aquesta, passant a presidir la
Comissió Executiva el municipi de Coruche (Portugal) i l’Assemblea General el municipi de San
Vicente de Alcántara (Espanya).
Entre tots els contactes realitzats, es poden ressaltar dues reunions amb la Conselleria de Medi
Ambient de la Junta d’Andalusia, per estrènyer lligams i tractar de possibles futures
col·laboracions; la trobada amb el Dr. Martí Boada, membre del comitè d’avaluació de les
Reserves de la Biosfera de la UNESCO, amb la voluntat, per part de RETECORK, de que aquesta
institució declari les suredes Patrimoni de la Humanitat; i la assistència a la presentació de
projectes seleccionats per la Fundació Biodiversitat a la seva última convocatòria, en
representació del projecte CORKLANDTOUR. CORK, LANDSCAPE & TOURISM, el qual es
desenvoluparà l’anualitat 2014.
D’altra banda, relacionats en donar a conèixer la Xarxa, els seus projectes i establir sinergies,
es poden destacar, ordenats cronològicament, els següents contactes institucionals:
•

11 de gener: Reunió amb la delegació a Cadis de la Conselleria de Medi Ambient de la
Junta d’Andalusia, per mediació de l’Ajuntament de Los Barrios. Hi van assistir el Director
conservador del Parque Natural de Los Alcornocales, el Cap de Serveis d’Espais Naturals
Protegits i el Cap de Serveis de Gestió del Medi Natural de la Delegació. A la trobada es
presenta la Xarxa, les activitats que realitza, la necessitat d’augmentar la presència d’altres
zones sureres d’Andalusia dins de la Xarxa i es proposa establir una nova reunió de treball
amb la Conselleria de Medi Ambient. D’altra banda, els representants de la Delegació es
comprometen a buscar contactes institucionals amb representants marroquins de la
Reserva Intercontinental de la Biosfera del Mediterrani.

•

17 de gener: Reunió amb representants de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de
Girona. A la trobada es proposa a la Diputació la seva col·laboració en activitats
relacionades amb el reciclatge de taps de suro que queda desestimada al no estar inclosa
entre les accions prioritaries de l’àrea. Tot i així, en el transcurs de la reunió es proposa
analitzar la viabilitat de preparar un projecte que vinculi la creació d’ocupació i la gestió de
les suredes.

•

24 de gener: Reunió amb representants de la Fundació Vilagran-Maristany – VIMAR,
ubicada a la Comarca del Baix Empordà. S’analitza la viabilitat d’organitzar un programa de
reciclatge de taps de suro a partir de la col·laboració de la Xarxa i empreses del sector. La
participació de VIMAR es centraria en actuacions de voluntariat per part de persones amb
risc d’exclusió social que atén l’entitat.

•

28 de gener: Reunió amb el Dr. Martí Boada, professor de la Universitat Autònoma de
Barcelona i membre del comitè d’evaluació de les Reserves de la Biosfera de la UNESCO, i
el Dr. Carles Barriocanal, professor de la Universitat de Barcelona, per analitzar
l’oportunitat de presentar un projecte de declaració de les suredes Patrimoni de la
Humanitat.

•

25 de febrer: Reunió de treball amb els Ajuntaments d’Agullana i Maureillas-las-Illas per
proposar activitats de promoció del patrimoni surer en el marc del programa de
cooperació de l’Espai Català Transfronterer. Es va optar per complementar l’exposició
itinerant Paisatge Surer. Mediterrani. Divers. amb un apartat temàtic del paisatge surer
transfronterer que havia quedat al marge de l’exposició. La nova mostra estarà operativa a
partir de finals d’abril.

•

12 de març: Reunió amb l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) per presentar a aquesta
institució la voluntat de la Xarxa de desenvolupar campanyes sobre el reciclatge de taps de
suro i avaluar les possibilitats existents de cooperació en aquests àmbis. ARC manifesta
interès i suport a totes les iniciatives que es puguin iniciar en el territori.

•

4 de juny: Reunió amb la Direcció General del Medi Natural de la Conselleria de Medi
Ambient de la Junta d’Andalusia a Sevilla. Per donar a conèixer la Xarxa i establir
mecanismes de cooperació amb la Conselleria, acompanyats per representants del GDR
Los Alcornocales, es manté una trobada amb el Sr. Javier Madrid, Director General de
Gestió del Medi Natural; la Sra. Francisca de la Hoz, Cap del Servei de Gestió Forestal
Sostenible; la Sra. Mª Isabel Ferrero, adjunta a la Direcció General. Entre els temes
fonamentals que es van exposar, fou la necessitat d’enfortir i estendre la Xarxa a Andalusia
amb la col·laboració de la Conselleria.

•

3 de juliol: Reunió amb el Sr. Joan Bagué a Girona. L’objectiu principal de la trobada va ser
presentar RETECORK, el treball realitzat en el marc del projecte pilot Territoris Surers, així
com sol·licitar-li el seu suport al sector i al desenvolupament rural sostenible.

•

26 de juliol: Reunió amb l’Ajuntament de Llagostera i Idària en la que s’explica el nou
projecte d’aquesta cooperativa d’inserció laboral local lligat a l’elaboració de carbó vegetal

a les suredes de la zona per la creació d’ocupació. La Xarxa aprofita la trobada per
comentar el desenvolupament de les activitats del projecte pilot així com per concretar la
seva participació a la Fira del Bolet prevista pel mes d’octubre mitjançant l’estand.
•

12 d’agost: Reunió amb Jordi Xuclà, Diputat per Convergència i Unió en el Congrés dels
Diputats. El Sr. Xuclà ha anat seguint, des dels inicis de RETECORK, el treball que s’està
realitzant i ha donat el suport a diferents iniciatives. La trobada es troba emmarcada en
aquesta línia de mantenir-se informat de la Xarxa i les seves activitats.

•

4 d’octubre: Estrena de l’obra de teatre musical ISAVEL a Figueres, obra centrada en el
personatge d’Isabel Vila, considerada la primera dona catalana sindicalista i sempre molt
vinculada al sector surer. En el vestíbul del teatre es va ubicar l’exposició Paysage de
Chênes-Liège. Unique. Transfrontalier, així com es van posar a disposició del públic els
fulletons Paisatge Surer. Mediterrani. Divers, ambdós també presents per la repetició que
es va celebrar el dia següent.

•

12 d’octubre: Assistència a la Jornada del Suro a Maureillas-las-Illas on es va establir una
trobada amb la Sra. Sanchez-Schmid, eurodiputada i membre de la Comissió de Cultura i
Educació i de la Comissió de Desenvolupament Regional del Parlament Europeu, així com
el seu adjunt, el Sr. Guillaume Lopez. Aquesta trobada va ser possible gràcies a les gestions
d’André Bordaneil, Alcalde de Maureillas-las-Illas, municipi membre de RETECORK, i va
permetre mantenir al dia a la Sra. Sanchez-Schmid de les activitats de RETECORK.

•

16 d’octubre: Assistència a la presentació de projectes seleccionats per la Fundació
Biodiversitat en la seva última convocatòria oberta. Josep Capellà, Coordinador de
RETECORK, va assistir en representació de la Xarxa i del projecte seleccionat
CORKLANDTOUR. CORK, LANDSCAPE & TOURISM. previst per l’anualitat 2014 i cofinançat
per la Fundació Biodiversitat.

•

15 de novembre: Reunió amb el President de la Câmara Municipal de Vendas Novas, el
Sr. Luis Dias, el qual lidera el nou equip de govern del municipi. El President de la Comissió
Executiva, Dionísio Simão Mendes, va presentar al nou dirigent RETECORK i les seves línies
de treball.

•

4 de desembre: Assistència a l’entrega de premis Gla d’Or, organitzada per AECORK i
celebrada al Mas Marroch de Vilablareix, Girona.

