
En el marc del projecte Territoris Surers, cofinançat per: 

 

 

ACCIONS REALITZADES AL 2011 

EDICIÓ DE MATERIAL INFORMATIU I PROMOCIONAL 

 

En el marc del projecte RETECORK, Xarxa Europea de Territoris Surers, un instrument pel 

desenvolupament sostenible en zones rurals, el qual va finalitzar el 31 de gener de 2011 i va 

rebre la col·laboració de la Fundación Biodiversidad, s’ha treballat en el disseny i edició de nou  

material de RETECORK i de les campanyes que s’estan duent a terme.  

També, a través del projecte pilot Territoris Surers. El suro i els paisatges surers base del 

desenvolupament sostenible en zones rurals, cofinançat pel Ministeri de Medi Ambient i Medi 

Rural i Marí i el FEADER, s’ha elaborat cert material gràfic per la Xarxa. 

La relació del material informatiu i promocional del que es disposa a partir d’aquestes ajudes 

és el següent: 

 

1. Reformulació de la pàgina web www.retecork.org. S’ha treballat amb l’equip de disseny 

per a l’actualització dels continguts i estructura de la plataforma. La Xarxa disposa d’un 

gestor de continguts que permetrà actualitzar ràpidament les noticies i novetats de 

RETECORK així com gestionar l’apartat privat de la pàgina al que tindran accés tots els 

membres de la Xarxa, fent la documentació més accessible i compartida. 

 

 

 

 



2. Edició de dossiers temàtics dirigits a mitjans de comunicació i compareixences davant 

diferents institucions, que es preparen per a cada una de les accions. 

 

3. Catàleg El suro, font de vida disponible en versió digital en tots els idiomes de la Xarxa, 

que podrà descarregar-se directament des de la pàgina web, i en versió impresa també 

en tots els idiomes de la Xarxa. 

 

  

 

4. Material per a la campanya Sempre vins tapats amb suro:  

− Després d’editar els punts de llibre en castellà i català, s’han editat també en 

portuguès, italià i francès per poder estendre la campanya al llarg de tot el 

territori de la Xarxa.  

− Material de promoció de gran format (350 x 500 mm) utilitzat en els municipis 

que han impulsat la campanya. 

− Manual d’implementació de la campanya, actualment maquetat i editat en 

castellà i català. S‘ha traduït a tots els idiomes de la Xarxa i hi haurà una primera 

edició accessible en format pdf. Durant el pròxim any s’haurà de buscar la 

fórmula de poder-lo editar en cada un dels idiomes en format paper. 

 

5. Material per la campanya RECICORK, reciclatge natural: 

− Postals de promoció de la campanya de reciclatge de taps de suro en castellà, 

francès, italià i català amb el fi d’estendre la campanya a tots els municipis 

interessats. 

− Manual d’implementació de la campanya, actualment maquetat en castellà i 

català amb el suport de la Fundación Biodiversidad. S’haurà de buscar la fórmula 

de poder-lo editar en cada un dels idiomes en format paper. 



6. Exposició itinerant Paisatge Surer. Mediterrani. Divers. Exposició fotogràfica formada 

per 41 plafons en la que s’aprecia la diversitat paisatgística dels ecosistemes surers 

espanyols acompanyada de textos de caràcter tècnic així com textos de persones que 

han viscut el suro de primera mà, sigui a nivell forestal o industrial.  

 

 

 

7. Catàleg de l’exposició Paisatge Surer. Mediterrani. Divers. Aquest catàleg es presenta, 

de moment, en format digital des de la pàgina web de la Xarxa. Ofereix una selecció 

d’imatges i textos de la pròpia exposició. 

 

8. Fulletó de l’exposició Paisatge Surer. Mediterrani. Divers. Editat en format paper, 

ofereix una representació de les fotografies de l’exposició i textos tècnics referents a 

l’alzina surera i als diferents espais surers fotografiats. 

 

 

 

 

 



9. Banc d’imatges fotogràfiques dels espais surers i els museus i centres d’interpretació 
relacionats amb el suro a nivell espanyol gràcies als projectes esmentats. Concretament 

es pot comptar amb els següents arxius fotogràfics: 

 

− Espais surers: L’Albera (14), Los Alcornocales (19), Serra d’Espadà (13), Sierra de 

San Pedro (12), Les Gavarres (10), Montseny i Corredor-Montnegre (10), 

Cabañeros (9), Muelas del Pan (3). 

 

− Museus i centres d’interpretació: Alcalá de los Gazules (2), Eslida (13), Muelas 

del Pan (8), Maureillas-las-Illas (10), San Vicente de Alcántara (14). 


