
En el marc del projecte Territoris Surers, cofinançat per: 

 

 

ACCIONS REALITZADES EL 2012 

EDICIÓ DE MATERIAL INFORMATIU I PROMOCIONAL 

Aquest últim any, RETECORK ha seguit treballant en l’edició i actualització constant de material 

vinculat a la Xarxa, a les campanyes de promoció a favor del tap de suro, a l’exposició itinerant 

i catàleg Paisatge Surer. Mediterrani. Divers, la publicació CorkLab, experiències en disseny i 

arquitectura amb suro, la creació d’un manual de bones practiques de creació de producte 

turístic relacionat amb el patrimoni surer  i la pròpia pàgina web. 

Tot el material ha pogut realitzar-se a través del projecte Territoris Surers, cofinançat pel 

Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i el FEADER. 

Poden consultar aquest material a la secció Publicacions. No obstant, per ser materials creats 

durant l’anualitat 2012, destacar: 

 

• Publicació CorkLab 2011  

Creada com a eina de difusió del taller formatiu sobre suro i els resultats de la seva 

primera edició. 

 



 

 

 

 

 

 



• Fulletó divulgatiu sobre el suro, des de l’arbre fins el producte final del tap. 

Material sol·licitat i ideat pel Museo de Identidad del Corcho i el Centre d’Interpretació 

Alas per poder proporcionar, en castellà i anglès, als visitants dels centres material que 

completés la informació que es rep mitjançant les visites.  

 

 



• Manual de bones practiques de creació de producte turístic relacionat amb el patrimoni 

surer. 

Considerant que el patrimoni natural i cultural associat a l’activitat surera pot generar 

noves oportunitats de Desenvolupament del turisme actiu si es configuren productes 

turístics adaptats a la demanda potencial de països europeus emissors, s’ha elaborat un 

manual de bones practiques, en castellà i anglès, que pretén convertir-se en una guia de 

recolzament pels gestors turístics locals (oficines de turisme, àrees de promoció 

econòmica, empreses d’allotjament o d’activitats recreatives en el medi natural, 

productors agroalimentaris, etc.) perquè configurin ofertes per aquests mercats. 

 

 

 


