Amb el suport de:

ACCIONS REALITZADES EL 2014

JORNADES I PRESENTACIONS DE SENSIBILITZACIÓ I FORMACIÓ DELS AGENTS TURÍSTICS I
ALTRES VINCULATS ALS TERRITORIS SURERS

Al llarg de tot el període d’execució del projecte CORKLANDTOUR s’ha participat en diferents
esdeveniments i reunions que han permès la presentació del propi projecte i informar de la
seva evolució i resultats finals a agents turístics i altres vinculats als territoris surers.

Entre ells podem destacar, per exemple, la participació a la Conferència Internacional Suredes i
sector surer, organitzada per la Fundación Biodiversidad; l’assistència a la presentació de Jerez,
Ciutat Europea del Vi o a la Trobada d’Enoturisme Portugal/Brasil a Lisboa; així com la
participació en el Congrés Internacional de Turisme Rural i de Naturalesa que va tenir lloc a
Granada.

De manera cronològica, els oferim un llistat de totes aquelles activitats que s’han realitzat en
aquest àmbit:

22 i 23 de gener 2014: Assistència del President de la Comissió Executiva de RETECORK,
Dionísio Simão Mendes; Guillem Genover, Vicepresident de la Comissió Executiva de la
Xarxa; Josep Capellà, Coordinador; i Paula Blanco, responsable de comunicació, a la
Conferència Internacional Suredes i sector surer, organitzada per la Fundación Biodiversidad,
del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. La conferència va tenir lloc a Madrid, a
les instal·lacions del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC).

RETECORK participà concretament a la taula temàtica Iniciatives Innovadores, l’objectiu de la
qual fou plantejar tendències, oportunitats i perspectives que puguin generar una nova cultura
del sector surer, vinculades a la producció, transformació i comercialització d’aquest, donant a
conèixer iniciatives innovadores, xarxes territorials i projectes pilot que contribueixin al
manteniment dels boscos de sureda.

Aquesta presentació es va centrar en els resultats obtinguts a través d’un projecte anterior de
la Red Rural Nacional, no obstant això, en aquest marc, Josep Capellà, va tenir l’oportunitat
de mantenir entrevistes amb l’objectiu de presentar el projecte CORKLANDTOUR.

A més, un extracte de l’exposició fotogràfica Paisatge Surer. Mediterrani. Divers, fou
exposada al hall del Consell Superior d’Investigacions Científiques, essent visitada pels
assistents a l’acte, destacant el Ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient,
acompanyat per la Ministra d’Agricultura i del Mar de Portugal.

25 de gener 2014: Visita del President de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, i del
Conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, al sector surer català. Guillem Genover,
Vicepresident de la Comissió Executiva de RETECORK, assisteix a la reunió juntament amb
representants de l’ICSURO i AECORK, entre d’altres, on es tracta sobre la visió de futur i
possibles propostes concretes en relació al sector surer i la seva internacionalització.

3 de febrer 2014: El Coordinador de la Xarxa, Josep Capellà, es reuneix a Girona amb la Sra.
Sandra Carreras, Directora Adjunta de la Xarxa de Custòdia del Territori. L’objectiu és buscar
sinergies de col·laboració amb aquesta entitat en el marc del projecte CORKLANDTOUR.

3 de febrer 2014: El Vicepresident de la Comissió Executiva de RETECORK, Guillem Genover, i
el Coordinador de RETECORK, Josep Capellà, es reuneixen amb representants d’Idària, amb la
Sra. Annaïs Pascual al capdavant, empresa d’inserció laboral de Llagostera que treballa en el
projecte Carbó d’Ardenya i Gavarres, amb el lema El carbó vegetal apaga incendis, dóna vida al
territori i futur a les persones.

Aquest projecte va rebre la col·laboració de RETECORK a través del projecte pilot Territoris
Surers, de la Red Rural Nacional, i l’objectiu de la trobada fou ajudar a l’entitat a entrar en

contacte amb empreses turístiques que combreguin amb els seus ideals i vulguin col·laborar
comprant carbó.

3 de febrer 2014: Guillem Genover i Josep Capellà es reuneixen amb l’equip d’Impulsa
Gavarres: la Sra. Lourdes de Diego i el Sr. Jordi Martín. Impulsa Gavarres és una iniciativa per
a la recuperació d’oficis, la reactivació de l’ocupació i la protecció del patrimoni i valors de
l’espai natural de Les Gavarres. RETECORK es presta a col·laborar a nivell de comunicació,
contactes, etc.

8 de febrer 2014: Assistència de l’equip de RETECORK a la presentació del número 24 de la
Revista Gavarres, dedicada al suro, al Museu del Suro de Palafrugell. A la taula rodona hi van
participar Xavier Rocas, Regidor de Cultura i Educació del municipi de Palafrugell; Josep
Espadalé, Director del Museu del Suro; Melcior Soler, President de l’Associació de Gestors
Forestals; Eloi Madrià, Tècnic de Gestió Forestal i pelador; i Lluís Medir, fundador de RETECORK
i ex President de la Comissió Executiva de la Xarxa, el qual col·laborà amb un article a
l’esmentada revista.

21 i 22 de febrer 2014: Assistència de Dionísio Simão Mendes, President de la Comissió
Executiva de RETECORK, a l’acte de presentació de Jerez, Ciutat Europea del Vi. A més de
participar en tots els actes programats, el President va realitzar una presentació de la Xarxa
així com del projecte CORKLANDTOUR davant de representants de RECEVIN, la Xarxa Europea
de Ciutats del Vi, amb la que la Xarxa manté una relació de col·laboració.

27 de febrer 2014: Entrevista a Josep Capellà, Coordinador de la Xarxa, per Ràdio
Intereconomia. Es parla sobre el projecte CORKLANDTOUR, de la participació de la Xarxa a la
Conferència Internacional Suredes i sector surer, així com de les línies de treball d’aquesta.

28 de febrer 2014: Dionísio Simão Mendes, President de la Comissió Executiva de RETECORK,
es reuneix amb representants tècnics de la Câmara Municipal de Seixal. A més de qüestions
de tipus econòmic, el President exposa el projecte CORKLANDTOUR i totes les actuacions
previstes en aquest marc, les quals desperten un gran interès a tots els assistents.

4 de març 2014: Entrevista de Guillem Genover, Vicepresident de la Comissió Executiva de
RETECORK, i Paula Blanco, Responsable de Comunicació, amb la Sra. Concepció Iribarren,
Directora de la Revista Palafrugell i el Sr. Josep Salvatella, redactor d’aquesta. Degut al canvi
de direcció de la revista, així com la voluntat d’aquesta de donar a conèixer als habitants i
lectors de la publicació totes les entitats que treballen al municipi, es reuneixen per conèixer
de primera mà totes les línies de treball de la Xarxa i els projectes que du a terme.

13 de març 2014: El President de la Comissió Executiva de RETECORK, Dionísio Simão
Mendes, assisteix a l’Encontro de Enoturismo Portugal/Brasil, que va tenir lloc al municipi
d’Oeiras. Així mateix, el President va mantenir una trobada amb responsables de la Bolsa de
Turismo de Lisboa. Aquestes entrevistes van permetre que la iniciativa de la Xarxa i el projecte
CORKLANDTOUR sobrepassessin la frontera d’Espanya i agents vinculats al turisme de Portugal
fossin coneixedors de les actuacions que s’estan duent a terme.

15 de març 2014: Participació a la XIX edició del concurs Giroví, organitzat per l’Escola de
Catavins del Gironès, i celebrat a Girona. La participació de RETECORK i també de l’Institut
Català del Suro es centra en la cessió de material així com de rollers promocionals d’ambdues
entitats i les campanyes que impulsen. Cal destacar també que Guillem Genover,
Vicepresident de la Comissió Executiva de RETECORK, formà part de la taula notarial,
juntament amb el Sr. Carles Puigdemont, Alcalde de Girona, o el Sr. Joaquim Caula,
Vicepresident de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Girona, entre d’altres.

20 de març 2014: Assistència de Josep Capellà, Coordinador de RETECORK, a l’esdeveniment
Info Day: EU funding for tourism, organitzat per la Direcció General d’Empresa i Indústria de
la Comissió Europea, el qual va tenir lloc a la ciutat de Brussel·les. Es tractà d’una jornada
promoguda per l’Unitat de Turisme d’aquesta Direcció General, a la qual es va convidar
representants de totes les Direccions Generals de la Comissió Europea susceptibles de finançar
projectes turístics a través dels programes aprovats en el nou període comunitari 2014-2020.

3 d’abril 2014: Dionísio Simão Mendes, President de la Comissió Executiva de RETECORK,
manté una entrevista amb representants de la Câmara Municipal de São Bras de Alportel. La
reunió es centra en la presentació de RETECORK, els projectes que ha anat desenvolupant i
executa actualment, i la possible i interessant adhesió de l’esmentat municipi a la Xarxa per a
la promoció conjunta dels territoris surers.

11 d’abril 2014: Es celebra a Coruche, a l’Observatório do Sobreiro e da Cortiça, la 3º Trobada
de REDECOR. El tema central fou l’imminent necessitat d’impedir la propagació de plagues i
enfermetats al bosc de sureda. La trobada va ser promoguda per CTCOR i RETECORK va ser
convidat a realitzar la clausura, a càrrec del President de la Comissió Executiva, Dionísio
Simão Mendes.

16 d’abril 2014: Guillem Genover, Vicepresident de la Comissió Executiva de la Xarxa, i Josep
Capellà, Coordinador de RETECORK, es reuneixen amb la Sra. Joana Agudo, Consellera del
Grupo II del Comitè Econòmic i Social Europeu, a Begur.

El motiu de la trobada va ser l’intercanvi d’informació sobre el nou període comunitari i les
activitats que està realitzant RETECORK, entre elles, la presentació del projecte
CORKLANDTOUR. La Sra. Agudo ens informa de que, per primera vegada, el suro estarà
present a documents oficials vinculats a la política forestal europea.

30 d’abril 2014: L’equip de RETECORK es reuneix a la seu de Llofriu amb representants del
municipi de Llagostera: l’Alcalde, Sr. Fermí Santamaria, i la Sra. Martà Albà, Responsable
Tècnica de l’Arxiu de Llagostera. La reunió és motivada arrel de la pròxima inauguració del
Centre d’Interpretació Can Caciques, el qual dedica una gran part al patrimoni surer del
municipi, i d’aquesta manera, aquest equipament cultural es vincula directament al projecte
CORKLANDTOUR.

5 de maig 2014: RETECORK participa, de manera conjunta amb l’Institut Català del Suro, a la
jornada Vins de Tramuntana, organitzada pel Consell Regulador de la DO Empordà, a través
de la realització d’un taller sensorial.

Aquest taller interactiu va permetre a sumillers, experts gastronòmics i representants del
sector hostaler, descobrir els valors que aporta el tap de suro al vi i conèixer millor aquest
material, així com desterrar definitivament el mal anomenat gust a suro.

17 de maig 2014: RETECORK presenta la Xarxa i el projecte CORKLANDTOUR a una
cinquantena de persones membres de l’Associació Amics de la Pagesia, amb seu a Barcelona.
A més d’aquesta presentació més teòrica, se’ls acompanya i realitza una visita a la sureda de
Llofriu perquè coneguin in situ les peculiaritats i riqueses d’aquest ecosistema.

29 de maig 2014: En el marc de FICOR, Feira Internacional da Cortiça, que es celebra de
manera anual al municipi de Coruche (Portugal), RETECORK celebra la seva Comissió
Executiva. D’aquesta manera, es van presentar tots els avanços realitzats en el marc del
projecte CORKLANDTOUR a tots els assistents.

31 de maig 2014: El Sr. Guillem Genover, Vicepresident de la Comissió Executiva de RETECORK,
assisteix a la inauguració del Centre d’Interpretació Can Caciques, ubicat al municipi de
Llagostera, membre de la Xarxa. L’obertura d’aquest Centre suposa un avanç en la promoció
del sector surer ja que disposa d’àmbits dedicats exclusivament a la sureda i el suro.

13 de juny 2014: Guillem Genover, Vicepresident de la Comissió Executiva de RETECORK, i
Paula Blanco, responsable de comunicació de la Xarxa, assisteixen a l’edició 2014 de
VIVEXPO, trobada bianual que es celebra a Vivès, França. En aquesta jornada, a més de
reforçar les relacions amb els membres de la Xarxa, es creen vincles i es comparteixen
impressions amb representants del sector surer forestal a nivell internacional, destacant les
relacions amb representants dels països del nord d’Àfrica.

20 de juny 2014: Més de 40 persones del municipi de Maureillas-las-Illas, entre ells l’Alcalde,
André Bordaneil, es desplacen a Palafrugell per conèixer el Museu del Suro, així com altres
atractius turístics del municipi.

Guillem Genover, Vicepresident de la Comissió Executiva de RETECORK, i Paula Blanco,
responsable de comunicació, els reben i acompanyen durant la seva visita, així com el director
del museu, Josep Espadalé.

21 de juny 2014: Es celebra a Llofriu (Palafrugell) la Festa de la Pela, un acte lúdic però que
també persegueix la conscienciació d’habitants i visitants sobre els beneficis ambientals,
socials, econòmics i culturals de la sureda. RETECORK, a més de gestionar l’espai d’expositors,
organitzà una conferència/taula rodona centrada en la promoció turística dels territoris
surers. És clar, la jornada comptà amb un ampli espai de demostració de la pela, a càrrec del
Museu del Suro de Palafrugell, activitats infantils, tallers, etc.

2 de juliol 2014: Guillem Genover, Vicepresident de la Comissió Executiva de RETECORK,
assisteix a la Junta Directiva de l’Institut Català del Suro, la qual fou presidida pel Sr. Josep
Maria Pelegrí, Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la
Generalitat de Catalunya.

De l’1 de juliol al 16 de setembre 2014: Permanència de l’exposició fotogràfica Paisatge Surer.
Mediterrani. Divers. al municipi d’Eslida, concretament al Centre de Visitants del Parc Natural
de la Serra d’Espadà. Cal destacar la gran acollida tant pels habitants com pel gran nombre de
visitants que rep el municipi i el propi Parc durant les dates estivals.

10 de juliol 2014: Guillem Genover, Vicepresident de la Comissió Executiva de RETECORK,
assisteix al Consell d’Administració de C.E.Liège (Confederació Europea del Suro), el qual va
tenir lloc a Cal Ganxó, equipament que pertany al Museu del Suro de Palafrugell.

18 de juliol 2014: El Sr. Dionísio Simão Mendes, President de la Comissió Executiva de
RETECORK, assisteix a un workshop organitzat pel Município de Vendas Novas, Portugal.

L’objectiu principal d’aquesta trobada fou identificar les prioritats, necessitats i
problemàtiques pel creixement sostenible del municipi. En aquest marc, el Sr. President va
tenir l’oportunitat de presentar el projecte CORKLANDTOUR, oferint arguments sòlids als
tècnics del municipi perquè es tingui en compte el sector i paisatge surer per la promoció
econòmica d’un territori a través del turisme actiu.

Del 14 al 17 d’agost 2014: El Sr. Dionísio Simão Mendes, President de la Comissió Executiva
de RETECORK, assisteix a la inauguració d’EXPOREG, al municipi de Reguengos de Monsaraz,
Portugal.

La participació de la Xarxa fou a través de material promocional i divulgatiu així com el nou
stand corporatiu. El municipi de Reguengos de Monsaraz està realitzant les gestions oportunes
per adherir-se a la Xarxa i, al conèixer el projecte executat per aquesta, demostra un gran
interès.

Del 28 d’agost a l’1 de setembre 2014: El Sr. Dionísio Simão Mendes, President de la Comissió
Executiva de RETECORK, assisteix a la inauguració de la Feira de Agosto, al municipi de
Grândola, membro de la Xarxa. Es participa també a través de material divulgatiu i de
promoció, així com el nou stand.

29 d’agost 2014: Reunió de l’equip tècnic de RETECORK amb el Sr. Joan Puig, President
d’AECORK, Associació d’Empresaris Surers de Catalunya, amb l’objectiu de buscar
complicitats per la presentació de futurs projectes així com explicar-los-hi les actuacions dutes
a terme mitjançant el projecte CORKLANDTOUR.

3 de setembre 2014: Guillem Genover, Vicepresident de la Comissió Executiva de RETECORK,
i Josep Capellà, Coordinador de la Xarxa, es reuneixen amb el Sr. Martí Pujals, Coordinador
de Medi Ambient de la Diputació de Girona, i el Sr. Jordi Llach, responsable de programes
europeus de la Diputació, per tractar possibles complicitats per la presentació de futurs
projectes.

17 de setembre 2014: Guillem Genover, Vicepresident de la Comissió Executiva de
RETECORK, assisteix a la jornada Boscos: usos, mirades, paisatges que té lloc al municipi de
Viladrau. En aquesta jornada, el representant de RETECORK té l’oportunitat de presentar les
accions realitzades a través del projecte CORKLANDTOUR i la pròpia Xarxa al Sr. Antoni
Trasobares, Director General de Medi Natural i Biodiversitat de la Generalitat de Catalunya;
al Sr. Josep Pintó, geògraf de la Universitat de Girona; i al Sr. Josep Mataró, President de
l’Associació de Propietaris del Montseny.

22 i 23 de setembre 2014: Ester Herrero, representant de RETECORK, assisteix a la segona
jornada de la trobada La salut i els espais naturals, celebrada a la Pedrera de Barcelona i la
qual va comptar amb la implicació de l’Obra Social de CatalunyaCaixa. Durant la jornada, Ester
Herrero va tenir l’oportunitat de teixir complicitats amb els assistents i presentar les tasques
realitzades fins el moment a través del projecte CORKLANDTOUR.

9 d’octubre 2014: Guillem Genover, Vicepresident de la Comissió Executiva de RETECORK,
assisteix al Fòrum sobre el sector agroalimentari presidit pel Conseller d’Agricultura de la
Generalitat de Catalunya, el Sr. Josep Maria Pelegrí, i que va tenir lloc al Palau de Fires i
Congressos de Girona. El Conseller ressaltà les acciones que s’estan duent a terme dins del
sector surer i va posar èmfasi en la importància de la gestió forestal perquè el suro doni un pas

endavant i es reafirmi. D’altra banda, el Sr. Genover va recuperar complicitats amb el Sr. Denis
Boglio (Centre Tecnològic Forestal), el Sr. Josep Escorihuela (Forestal Catalana) i el Sr. Antoni
Trasobares (Director General de Medi Natural de la Generalitat de Catalunya).

25 d’octubre 2014: Guillem Genover, Vicepresident de la Comissió Executiva de RETECORK,
presenta davant de 20 estudiants del Màster LEA Négociation de Projets Internationaux, de
l’Université Paul Valéry Montpellier, la tasca realitzada per RETECORK durant els últims anys
així com les accions dutes a terme en el marc del projecte CORKLANDTOUR. Se’ls entrega
personalment material promocional dels territoris surers i cal destacar el feedback, molt
positiu, dels responsables del Màster i alumnes.

Del 8 al 17 de novembre 2014: En el marc de la Festa del Vi Nou, esdeveniment que el
municipi de Calonge celebra de manera anual, RETECORK participa a través de l’exposició
fotogràfica Paisatge Surer. Únic. Transfronterer., la qual recull les singularitats del paisatge
transfronterer surer de la Catalunya nord i sud. Es posa a disposició de tots els assistents
material promocional.

15 de novembre 2014: En el marc de la Festa del Vi Nou del municipi de Calonge, Josep
Capellà, Coordinador de RETECORK, realitza una conferència vinculada a la promoció turística
dels territoris surers relacionant la temàtica amb les rutes enoturístiques, degut a que el
municipi de Calonge té una gran tradició en aquest sentit. Així mateix, es posa a disposició de
tots els assistents material promocional editat a través del projecte CORKLANDTOUR.

17 de novembre 2014: El municipi surer de Calanginaus, Sardegna, acull la Comissió
Executiva de RETECORK, on a més de mostrar i discutir les futures línies de treball de la Xarxa,
es presenta el projecte CORKLANDTOUR. Cal destacar el gran entusiasme i feedback que es rep
per part de tots els assistents a nivell internacional.

27 i 28 de novembre 2014: Guillem Genover, Vicepresident de la Comissió Executiva de
RETECORK, i Paula Blanco, Directora i responsable de comunicació del projecte
CORKLANDTOUR, assisteixen al Congrés Internacional de Turisme Rural i de Naturalesa,
organitzat per l’Escola de Turisme Rural i Naturalesa – ENTURNA, i que va tenir lloc al Palau de
Congressos de Granada i Guadix, localitat on l’Escola hi té la seu.

Les sessions principals de l’esmentat congrés van ser les següents:
•

Sessió 1: La contribució del turisme a la sostenibilitat del medi rural.

•

Sessió 2: La gestió pública del turisme rural i la seva cooperació amb les empreses.

•

Sessió 3: La formació en el Turisme Rural com a base per a la qualitat, la innovació i
l’eficiència.

•

Sessió 4: El turisme rural i de natura a Andalusia.

•

Sessió 5: Innovació i TICs per a la competitivitat del Turisme Rural.

•

Sessió 6: La demanda de Turisme Rural en un entorn globalitzat, canviant i competitiu.
Estratègies de captació de clients.

Cal destacar la gran professionalitat i especialitat de tots els ponents i assistents en matèria
turística i, en aquest marc, Paula Blanco, presentà el projecte CORKLANDTOUR. Cork,
Landscape & Tourism. Valorització social i turística dels paisatges surers, dins l’espai dedicat
a la defensa de comunicacions del dia 28 de novembre.

10 de desembre 2014: Guillem Genover, Vicepresident de la Comissió Executiva de RETECORK,
i Paula Blanco, Directora i responsable de comunicació, assisteixen a la Jornada de formació
sobre el projecte “Natura Local a Les Gavarres”. Aquesta iniciativa, pensada per un públic
familiar, consisteix en una oferta gratuïta de rutes per a la descoberta del massís de Les
Gavarres, espai plenament surer, a través d’una aplicació mòbil i d’una plataforma web.

La jornada fou dirigida a municipis de l’entorn de Les Gavarres que ja formen part de la
iniciativa i tots aquells que puguin estar interessats com personal de les àrees de medi
ambient, cultura, promoció econòmica, oficines d’informació turística, empresaris de turisme
rural, hotels, apartaments turístics, càmpings, restaurants, etc.

En aquest marc, Paula Blanco va disposar d’un espai per a la presentació del projecte
CORKLANDTOUR. És de destacar que a la plataforma web del projecte hi apareix un dels
productes de Natura Local: la ruta del suro de Can Vilallonga.

12 de desembre 2014: Guillem Genover, Vicepresident de la Comissió Executiva de
RETECORK, i Josep Capellà, Coordinador de la Xarxa, es reuneixen amb Lourdes Sánchez
Arjona, Directora de la revista sectorial 19 Líneas, la qual es distribueix a Espanya i Portugal. El
motiu de la trobada fou la presentació de les actuacions dutes a terme a través del projecte
CORKLANDTOUR i tractar sobre una possible col·laboració per a la publicació d’un article
referent al projecte a la seva revista.

12 de desembre 2014: Guillem Genover, Vicepresident de la Comissió Executiva de
RETECORK, assisteix a l’entrega dels XXIV Premis Gla d’Or, atorgats de manera anual per
AECORK, Associació d’Empresaris Surers de Catalunya.

Els premiats en aquesta edició van ser:
•

RECEVIN, Xarxa Europea de Ciutats del Vi (Sr. Pietro Iadanza)

•

ACEVIN, Associació Espanyola de Ciutats del Vi (Sr. Diego Ortega)

•

Luis Conde, President i fundador del grup Seeliger i Conde; i Vicepresident i fundador
de la Fundació El Trampolí

•

Martí Boada, Naturalista i Doctor en Ciències Ambientals per la difusió i tasca que
realitza en defensa del suro

