En el marc del projecte Territoris Surers, cofinançat per:

ACCIONS REALITZADES EL 2013
CAMPANYES I MATERIAL DE PROMOCIÓ
Aquest exercici, RETECORK ha col·laborat amb diferents entitats per a la promoció de les
campanyes a favor del tap de suro i el reciclatge de taps de suro. El vincle s’ha dut a terme a
través de la signatura de convenis, com per exemple amb la bodega Vallformosa, la Fundació
VIMAR o CETEX, la Confederació Empresarial de Turisme d’Extremadura; o a través de
l’assistència a fires i actes com ENOMAQ a Saragossa i el tancament de la campanya El corcho
preserva lo bueno, a Madrid.
D’altra banda, en aquest període, s’ha seguit treballant en l’edició i actualització de material
divulgatiu com el manual de creació de producte turístic a territori surer, el fulletó Young Cork
Design, el desplegable Municipis Surers, el catàleg Más allá del tapón o el conte L’estrany cas
de la sureda misteriosa; sense oblidar tota una sèrie d’informes de caràcter més tècnic.

•

26 de gener: Col·laboració amb la
Biblioteca Municipal de Calonge Pere
Caner en l’organització d’un taller
infantil amb taps de suro reciclats. El
taller ha permès introduir el suro, i el tap
concretament, com un aliat intrínsec del
vi, destacant la seva idoneïtat com a
sistema de tapament gràcies a les seves
característiques físico-químiques.

•

12 al 15 de febrer: Participació al Saló d’ENOMAQ, fira de maquinària i equips per
bodegues i de l’embotellat que es celebra anualment a Saragossa, a través de la campanya
de comunicació El corcho preserva lo bueno. Una de les actuacions realitzades va ser la
col·locació de contenidors pel reciclatge de taps de suro.

•

9 de març: Participació en el concurs Giroví, concurs de cata de vins, al que hi acudiren
més de 200 catadors experts, col·lectius hostalers, enòlegs, sumillers i altres líders d’opinió
vinculats al sector surer. L’Institut Català del Suro i RETECORK van ser col·laboradors de
l’acte a través de la campanya RECICORK de reciclatge de taps de suro.

•

22 al 24 de març: Participació a la fira Mercat del Ram de Tordera (Barcelona) amb
l’estand de la Xarxa i material de promoció de les campanyes Sempre vins tapats amb suro
i RECICORK, reciclatge natural.

•

3 d’abril: Signatura del conveni de
col·laboració entre RETECORK,
l’Institut Català del Suro i
Vallformosa. A partir d’aquest
conveni, la bodega de Vilobí del
Penedès (Barcelona) es compromet
amb el reciclatge dels taps de suro
que s’obtinguin dels processos de
cata i els desaprofitaments que es
generen a la cadena del taponat.
Aquesta activitat s’emmarca a la
campanya RECICORK, reciclatge
natural.
•

11 d’abril: Signatura del conveni de
col·laboració entre la Fundació
VIMAR, RETECORK, l’Institut Català
del Suro, la Unió de Hostaleria i
Turisme Costa Brava Centre, Skal
Club i les empreses Cork2000,
Fruites Forpas i Gros Mercat pel
Desenvolupament del projecte A tot
tap. La iniciativa està vinculada al
reciclatge de taps de suro i pretén
difondre i promoure els objectius i
els principis de sostenibilitat, especialment en l’àmbit de la gestió de residus i la
participació.
•

15 d’abril: Signatura del conveni de
col·laboració entre RETECORK, el
Instituto del Corcho, la Madera y el
Carbón Vegetal - IPROCOR i CETEX,
Confederació Empresarial de Turisme
d’Extremadura, per promocionar a
establiments hostalers de la regió, els
vins tapats amb suro i promoure el
reciclatge de taps d’aquest material
natural.

•

7 de maig: Assistència a la presentació de la campanya “En los restaurantes, también
carta de corchos” realitzada a la Fira Nacional del Vi de Ciutat Real – FENAVIN 2013 i
patrocinada per la iniciativa CORK i la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Ambient
d’Andalusia, a més de la col·laboració de diferents empreses i institucions. La campanya ha
distribuït entre els 1.000 restaurants més prestigiosos d’Espanya, cartes on es mostren els
diferents taps existents per contribuir a difondre, entre els professionals sumillers i els
comensals, els valors ambientals del suro, el seu patrimoni cultural i els beneficis
econòmics que genera.
•

12 de juny: Inauguració de
l’exposició fotogràfica Paisatge Surer. Mediterrani. Divers.
a Sestrica, on va romandre fins
el 22 de juny al pavelló multi
usos de la localitat, tenint
incorporat un nou mòdul de la
sureda d’Aragó. A l’acte hi van
intervenir el President de la
Comarca d’Aranda, Miguel
Ángel Garcés; l’Alcalde de
Sestrica, Miguel Pinilla; i la Primera Tinent d’Alcalde, Sonia Torrijo, així com assistiren més
d’una trentena de veïns.
•

26 de juny: Inauguració de
l’exposició fotogràfica Paysage
de Chênes-liège. Unique. Transfrontalier. a Perpignan, on va ser
exposada fins el 9 de juliol a la
Casa de la Generalitat de
Catalunya. L’acte d’inauguració
va anar a càrrec del Sr. Joan
Gaubí, Director de la Casa a
Perpignan, el Sr. Guillem
Genover, Vicepresident de la
Comissió Executiva de RETECORK;
el Sr. Alfons Quera, Alcalde
d’Agullana, i el Sr. André Bordaneil, Alcalde de Maureillas-Las Illas, ambdós municipis
transfronterers, membres de la Xarxa i molt vinculats al projecte presentat. Aquesta
exposició ha estat realitzada amb el recolzament de la Generalitat de Catalunya, la qual
col·labora amb el Conseil Général des Pyrénées-Orientales, el programa POCTEFA de
cooperació territorial, la Comunitat de Treball dels Pirineus – CTP i la Unió Europea.

•

27 de juny: Assistència a l’acte de tancament de la campanya CORK, realitzat a Madrid, en
el que RETECORK participa mitjançant la signatura d’un conveni així com formant part dels
comitès de direcció i executiu de la mateixa. La iniciativa, dirigida exclusivament al mercat

espanyo, es tancà a través de la taula rodona “Vi i suro: els reptes del segle XXI”, la qual va
ser presentada prèviament pel Subsecretari del Ministeri d’Indústria, Enrique Hernández
Bento, així com representants de la indústria i el sector surer, entre ells, el Vicepresident
de la Comissió Executiva de RETECORK.

•

2 de juliol: Inauguració de l’exposició fotogràfica Paisatge Surer. Mediterrani. Divers. a
Muelas del Pan, on va romandre fins el 30 de juliol a l’Edifici Cultural del municipi.
Posteriorment, l’exposició s’exhibí al Centre d’Interpretació El Alcornocal, a la pedania de
Cerezal de Aliste, del 5 al 30 d’agost. Durant els mesos d’estiu és quan el municipi és més
visitat de manera que l’exposició va encaixar perfectament amb la temporada de major
nombre de visites.
•

21 al 27 d’agost: Inauguració i
participació a la Fira d’Agost de
Grândola per segon any consecutiu
mitjançant l’estand de RETECORK.
A l’acte d’inauguració, amb una
cerimònia
presidida
per
la
Presidenta de l’Assemblea de la
República, Assunção Esteves, en
representació de RETECORK, van
ser presents la Sra. Susana Cruz i la
Sra. Mara Coelho. Els milers de persones que hi van assistir confirmen l’èxit de
l’esdeveniment a la regió de l’Alentejo.

•

10 de setembre: Inauguració de la
mostra fotogràfica Paisatge Surer.
Mediterrani. Divers. a Los Barrios,
Cadis, per part de l’Alcalde del
municipi. L’exposició s’allotjà
durant 10 dies a l’edifici municipal
El Pósito i va ser acompanyada i
complementada per una exposició
d’objectes de suro d’índole local.

•

12 d’octubre: Participació a la Fira del Bolet a Llagostera mitjançant l’exhibició del nou
estand i material divulgatiu del projecte pilot. L’onzena edició de la fira centrada als bolets
i el seu entorn va ser visitada per més de 10.000 persones. Representants de RETECORK
van estar presents a l’acte d’inauguració.
•

13 d’octubre: Participació a
la Journée du Liège a
Maureillas-las-Illas en la
qual
es
va
mostrar
l’exposició fotogràfica Paysage
de
Chênes-Liège.
Unique. Transfrontalier. al
Musée du Liège del
municipi. La jornada va ser
inaugurada per l’Alcalde de
la població, André Bordaneil, i es va iniciar amb
una conferència a càrrec
d’Albert Juanola, el qual ha dedicat part de la seva vida laboral al sector surer. Durant tota
la jornada es va poder gaudir d’un ambient festiu al municipi amb parades, exhibicions,
cates, mercats, etc.

MATERIAL DE PROMOCIÓ
Durant aquest període s’ha editat el següent material en el marc del projecte Territoris Surers:
-

Fulletó divulgatiu sobre el suro, des de l’arbre fins el producte final de tap: aquest
material va ser sol·licitat pel Museo de Identidad del Corcho i el Centre d’Interpretació Alas
per poder proporcionar als visitants, en castellà i anglès, material que complementi la
informació que es rep mitjançant les visites.

−

Manual de bones practiques de creació de producte turístic relacionat amb el patrimoni
surer: a partir de l’anàlisi sobre la presència dels territoris surers espanyols als catàlegs
d’operadors de turisme actiu i de natura de diversos països europeus emissors, s’ha pogut
constatar la presència d’aquests territoris a una mostra significativa de les ofertes
turístiques que promouen aquests. Es considera, per tant, que aquest 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 aquesta demanda
potencial.
El manual 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
d’oci al medi natural, productors agroalimentaris, etc.) perquè configurin ofertes atractives
per aquests mercats.

-

Nou estand promocional de RETECORK: transmet la diversitat dels paisatges dels territoris
surers així com la riquesa cultural d’aquests passant pels productes, l’arquitectura i
patrimoni i les activitats que s’hi desenvolupen.

-

Informe per transmetre l’experiència d’un projecte d’aprofitament forestal i creació
d’ocupació a Llagostera a altres territoris surers: després d’identificar una iniciativa local
molt rellevant a nivell de dinamització socioeconòmica i forestal a les suredes properes a
Llagostera, es va considerar interessant poder descriure-la àmpliament per presentar-la a
altres territoris surers per tractar-se d’una experiència dissenyada, adaptable i aplicable a
nivell geogràfic i inclús, en altres àmbits.

-

Informe sobre noves oportunitats de negoci del sector surer a Espanya: per impulsar
l’activitat econòmica i la creació d’ocupació als territoris surers en els seus diferents
sectors de producció, s’ha considerat rellevant poder analitzar noves activitats o
oportunitats de negoci vinculades al suro que facilitarien, a més, una millora dels
aprofitaments forestals de les suredes.

-

Fulletó divulgatiu Young Cork Design: desplegable bilingüe (castellà - anglès) que inclou
les experiències CorkLab 2012 i 2013, desenvolupat conjuntament amb la Universitat
Pompeu Fabra a través de l’Escola ELISAVA, a Barcelona, i la iniciativa Recork duta a terme
amb la Universitat Nebrija de Madrid. El fulletó ha estat enviat a 33 escoles i universitats
especialitzades en disseny a nivell nacional i internacional per promocionar el suro a
l’àmbit educatiu i d’investigació.

-

Informe sobre la producció i el mercat de suro a la campanya 2013: després de recollir la
demanda d’alguns municipis implicats i propietaris de sureda pública, s’ha elaborat un
informe en el que s’analitza l’evolució de la producció i el preu del suro a Espanya,
detallats per comunitats autònomes i per qualitats del producte. L’informe es
complementa amb una estimació de l’impacte que té aquesta activitat a la creació
d’ocupació, tant a nivell de jornals vinculats a l’aprofitament forestal com llocs de treball
directe vinculats al procés de transformació.

-

Informe sobre la gestió de la sureda a Sestrica, Saragossa: el municipi de Sestrica,
propietari de sureda fins el moment no explotat ni gestionat, sol·licità la col·laboració de
RETECORK mitjançant el projecte pilot per avaluar la potencialitat que té la sureda del seu
terme municipal, única a la comunitat autònoma d’Aragó. Per aquest motiu, s’ha elaborat
un anàlisi de la situació actual del bosc i una proposta d’actuació quantificada sobre la
possibilitat de gestionar i aprofitar de manera sostenible el suro i la sureda.

-

Fulletó desplegable Municipis Surers: material turístic destinat a les àrees o oficines de
turisme i promoció econòmica dels municipis surers espanyols així com per fires i
esdeveniments per fer difusió d’aquests territoris i la seva singularitat.

-

Plataforma on-line per la promoció del projecte pilot Territoris Surers: es concreta en el
disseny d’un nou menú de portada que permet accedir a apartats temàtics sobre els
municipis associats al projecte, espais naturals, museus i centres d’interpretació surers,
complementat amb un apartat sobre aplicacions del suro diferents al tap.

-

Catàleg Más allá del tapón: amb l’objectiu principal de donar a conèixer totes les
possibilitats que el suro presenta a nivell d’aplicació, aquest catàleg (consultable i
descarregable des de la pàgina web www.retecork.org) recull les dades de contacte,
productes i serveis de 37 empreses, 6 punts de venta especialitzats i 20 artistes o artesans
relacionats amb el suro. Aquesta publicació representa la síntesi de les tasques d’inventari
que es van realitzar durant el segon semestre de 2012 i el primer de 2013.

-

Conte L’estrany cas de la sureda misteriosa: després d’identificar la necessitat de disposar
de material didàctic sobre el suro, s’ha creat i dissenyat per alumnes i professors de 6è de
primària un conte. El fil argumental es basa en les aventures d’una periodista investigadora
i el seu ajudant, ambdós guiats per un tap de suro que vol conèixer els seus orígens. La
publicació, editada en castellà i català, ha estat enviada a 55 escoles de primària, 27
biblioteques publiques, 16 centres de recursos i professors, 2 museus/centres
d’interpretació i 20 municipis i entitats dels territoris surers implicats al projecte.

-

Llibre Bases teóricas para las contextualizaciones
didácticas con contenidos corcheros: en paral·lel amb la
necessitat comentada i relativa al material anterior,
s’estimà oportú poder fer arribar, com a recurs pel
professorat de secundària, aquesta publicació existent al
mercat des de 2012, la qual encaixa curricularment els
continguts surers en aquestes ensenyances. Després
d’adquirir les unitats necessàries, la publicació ha estat
enviada a 35 escoles de secundària, 27 biblioteques
publiques, 16 centres de recursos i professors i 2
museus/centres d’interpretació dels territoris surers
implicats al projecte.

Fora de l’àmbit del projecte Territoris Surers, cal destacar l’edició del següent material:
-

Exposició fotogràfica Paisatge Surer. Únic. Transfronterer. / Paysage de Chênes-liège.
Unique. Transfrontalier. com a complement de l’exposició Paisatge Surer. Mediterrani.
Divers, que posa en valor el patrimoni paisatgístic i cultural transfronterer vinculat a la
sureda i a la producció surera. Aquest projecte ha rebut la col·laboració de la Generalitat
de Catalunya i el Conseil Général des Pyrinées Orientales, i ha permès també editat un
díptic de la mateixa en format digital com a material de difusió.

- Pòster de presentació de RETECORK i les principals característiques de la sureda
presentat a Argèlia en el marc de la III Setmana Forestal Mediterrània celebrada a
Tlemcen.

