
ACCIONS REALITZADES AL 2010 

REUNIONS TÈCNIQUES, PRESENTACIONS I CAMPANYES 

RETECORK es presenta a empreses i associacions coms Caves Recaredo, Caves Vilarnau, la 
Denominació d’Origen Empordà, l’Associació de Comerciants de Sant Celoni, la Unió 
d’Associacions Espanyoles de Sumillers, l’Acadèmia de Sumilleria i Màsters Sumillers 
d’Espanya, etc. Cal destacar que la majoria d’aquests contactes han servit per establir un vincle 
estret i el compromís de les esmentades entitats amb el suro. 

D’altra banda, la Xarxa ha assistit i participat en actes com taules rodones, conferències, 
presentacions a nivell nacional i internacional i ha afermat la seva relació amb mitjans de 
comunicació especialitzats en turisme, medi ambient i suro. 

Sempre vins tapats amb suro i RECICORK, reciclatge natural, les dues campanyes que la Xarxa 
impulsa s’han implantat en municipis com Pals, Eslida, San Vicente de Alcántara, Palafrugell, 
Los Barrios, Sant Celoni, Navahermosa, Muelas del Pan...i empreses com Vins i Licors Grau i 
l’Hotel Novotel s’han adherit a les campanyes. 

  

Associacions i empreses 

• Participació en el Consell d’Administració de C.E.LIÈGE del 25 de març de 2010, com 
entitat membre de la Confederació Surera Europea d’Empresaris Surers a Santa María de 
Lamas, Portugal 

 

• Reunió amb l’empresa Caves Vilarnau i l'Institut Català del Suro  

El 19 d’abril de 2010 Caves Vilarnau va presentar a l’ICSuro y RETECORK la idea de la seva 
pròxima campanya de publicitat i comunicació lligada al suro, sol·licitant si, en aquest  
sentit, podria haver certa col·laboració i treball conjunt pel que fa a la valorització del suro 
i a la difusió de les seves propietats. 

 

• Reunió i visita a Caves Vilarnau a Sant Sadurní d’Anoia 

El 25 de maig els responsables de Caves Vilarnau i 
els representants de l’empresa de publicitat, 
varen presentar les idees que conformarien la 
proposta de publicitat i promoció a l’Institut 
Català del Suro i a RETECORK. La campanya de 
publicitat presentada és ambiciosa, clara, 
informativa, completa (incloent diferents 
acciones a realitzar) i va ser molt ben acollida per 
tots els presents. 

 

 

 



 

• Visita a Caves Recaredo de Sant Sadurní d’Anoia 

El 25 de maig representants de RETECORK i l’Institut Català del Suro varen visitar Caves 
Recaredo de Sant Sadurní d’Anoia, empresa que utilitza el tap de suro en totes las etapes 
fermentatives dels seus caves, clara defensora i coneixedora d’aquests material. 

 

• Participació a la reunió preparatòria per la constitució d’una plataforma del 
sector surer d’Andalusia 

A proposta del Grup de Desenvolupament Rural Los Alcornocales, soci fundador de 
RETECORK, la Xarxa va rebre una invitació per part de COAG-Málaga per participar en la 
reunió que culminava un procés de reflexió, el 26 de maig de 2010, entre els diferents 
actors públics i privats relacionats amb el sector del suro a Andalusia, per analitzar la 
situació del sector i buscar el suport de les administracions públiques sol·licitant a 
l’administració autonòmica un programa de suport integral al sector. 

El coordinador de la Xarxa, Josep Capellà va presentar RETECORK, els seus objectius i les 
accions que s’estan realitzant per la defensa dels interessos dels sector i es va 
comprometre a donar suport a les propostes debatudes en la sessió i a treballar 
conjuntament en l’àmbit de la Comunitat Autònoma d’Andalusia i a nivell nacional. En 
aquest sentit, es va convidar als assistents a formar part de RETECORK i finalment es va 
acordar que un representant d’un municipi andalús soci de la Xarxa formaria part de la 
Comissió Permanent de la Plataforma del sector del suro d’Andalusia. La representació va 
ser acceptada per part del municipi de Cortes de la Frontera, en concret pel Conseller de 
Medi Ambient, Antonio Ruiz Sánchez.  

 

• Assistència a la reunió del Consell d’Administració de CELIÈGE a Palafrugell al juliol de 
2010 

 

• Assistència a l’entrega de premis Gla d’Or d’AECORK 
a Torrent, Girona, celebrada al juliol de 2010 

El President de la Comissió Executiva de RETECORK va 
participar a la cerimònia d’entrega de premis Gla d’Or, 
presentant els objectius i accions de la Xarxa al públic 
present, plenament surer.  

 

• El Consell Regulador de la DO Empordà aprova al juliol de 2010 la firma d’un conveni de 
col·laboració amb RETECORK i l’Institut Català del Suro a favor del ús del suro 

Aquests conveni es signarà en el Fòrum Gastronòmic en Girona al febrer de 2011. 

 



• Acord de col·laboració amb l’associació de comerciants Sant Celoni Comerç per la 
realització de la campanya de recollida i reciclatge de taps de suro 

 

• Reunions de preparació del projecte de formació sobre aplicacions del suro en disseny i 
construcció a nivell universitari “Cork_LAB” amb l’empresa Bingo! de Barcelona 

A l’octubre de 2010 es va fer una presentació del projecte “Cork_LAB” per part de 
representants de la empresa Bingo! i el Director del Màster en Disseny i Arquitectura de 
l’Escola Superior de Disseny Elisava, adscrita a la Universitat Pompeu Fabra. Es van 
mantenir dues reunions per analitzar la possibilitat d’organitzar una formació específica 
sobre aplicacions del suro en disseny i construcció que tindrien inicialment un format de 
Workshop en aquesta universitat, complementat amb una exposició i una publicació dels 
treballs. En pròximes edicions, es podria estendre a una Xarxa d’universitats que 
col·laboren en programes de formació similars situades a França, Portugal i Itàlia. 

 

• Participació al novembre de 2010 en el Consell d’ Administració de CELIÈGE a Milà, Itàlia 

 

• La Unió d’Associacions Espanyoles de Sumillers, la 
Acadèmia de Sumilleria i Màsters Sumiller d’Espanya, 
l’Institut Català del Suro i RETECORK firmen un 
conveni de col·laboració per la promoció del tap de 
suro en el marc de la fira Gastronomika 2010 a San 
Sebastià 

 

 

• Participació en la presentació de la campanya de Caves Vilarnau apostant pel reciclatge 
dels taps de suro al desembre de 2010 

La campanya aposta pel reciclatge dels taps de suro i la seva valorització. RETECORK, junt 
amb l’Institut Català del Suro, ha col·laborat en l’edició dels textos de la mateixa així com 
en reciclar els taps de suro mitjançant la campanya RECICORK, emmarcada en el projecte 
RETECORK, un instrument de desenvolupament sostenible a les zones rurals, el qual rep la 
col·laboració de la Funación Biodiversidad. El President de la Comissió Executiva de 
RETECORK, davant els mitjans de comunicació, va tenir l’oportunitat d’explicar perquè la 
Xarxa volia participar en aquesta iniciativa. 

 

• Reunió amb la publicació 19 líneas i l’Institut Català del Suro per parlar de la proposta 
d’una carta de taps de suro per establiments al desembre de 2010 

Reunió amb l’Institut Català del Suro i la Sra. Lourdes Sánchez-Arjona, Coordinadora 
General de la publicació especialitzada en el sector surer 19 líneas, en la que es va 
presentar la idea d’un projecte de carta de taps de suro per ser distribuïda als establiments 
hotelers i que acompanyaria les cartes de plats amb l’objectiu d’informar i sensibilitzar al 
consumidor de la situació del tap de suro. 



• Acord del Patronat de Turisme de Costa Brava Girona per la firma d’un conveni de 
col·laboració amb RETECORK per la promoció dels vins tapats amb suro en el seu 
material de difusió i en les jornades gastronòmiques organitzades 

Arrel de les converses mantingudes amb la Directora del Patronat de Turisme Costa Brava 
Girona, Sra. Dolors Batallé, aquest organisme aprova en la reunió del Consell 
d’Administració del 23 de desembre de 2010, la firma d’un conveni de col·laboració per la 
promoció dels vins tapats amb suro, entre RETECORK, l’Institut Català del Suro i el Patronat 
de Turisme Costa Brava Girona. Aquesta promoció es vehicularà a través del material de 
difusió de l’entitat així com en les jornades gastronòmiques organitzades des de la 
mateixa.  

 

Ponències, seminaris i exposicions 

• Reunió informativa de la Fundación Biodiversidad, Madrid 

RETECORK va participar a la reunió informativa convocada per la Fundació Biodiversitat el 
3 de febrer de 2010 en la que van assistir els representants dels projectes seleccionats en 
la convocatòria d’ajudes corresponent a l’any 2009. L’objectiu de la reunió era mantenir un 
contacte entre tots els gestors d’aquests projectes, el Departament d’Estudis i Projectes de 
la fundació i poder explicar de forma detallada els procediments de seguiment i de 
justificació tècnica i econòmica. 

 

• Participació en una taula rodona a Tecnotast, 
fira celebrada a Girona del 14 al 16 de febrer 

En el marc de Tecnotast es va celebrar una 
Jornada Tècnica sobre suro estructurada en una 
taula rodona: El tap de suro, més de 2 mil anys 

d’història, un taller sensorial El suro i els 5 sentits 
i un taller inèdit Taps i vins.  

 

El President de la Comissió Executiva de RETECORK, Lluís Medir, va participar a la taula 
rodona esmentada juntament amb representants d’altres entitats relacionades 
directament o indirecta amb el suro (ICSuro, Caves Recaredo, Associació Catalana de 
Sommeliers y Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya). La jornada va tenir molt 
bona acceptació per part del públic assistent, unes 150 persones del sector.  

 

• Assistència al Curs d’Ecologia Industrial de l’Institut Català del Suro 

Els dies 4 i 5 de març de 2010, l’Institut Català del Suro va organitzar un curs d’Ecologia 
Industrial aplicada al sector surer: metodologies i eines ambientals per quantificar, avaluar 
i millorar els processos industrials, impartit a les seves instal·lacions de Palafrugell. 

 



• Conferència en el marc de la Fira Alimentària 2010, 
Barcelona, juntament amb l’Institut Català del Suro 

Lluís Medir, President de la Comissió Executiva de 
RETECORK, i Manel Pretel, Director de l’Institut Català del 
Suro (ICSuro), van realitzar una conferència a l’espai 
temàtic sobre el món del vi VINORUM – Taste and 

Flavours of Spain al Saló INTERVIN de la Fira Alimentària el 
23 de març, en el marc del projecte RETECORK, un instrument de desenvolupament 

sostenible a les zones rurals, el qual rep la col·laboració de la Fundación Biodiversidad.  

 

• Presentació de la Revista Baix Empordà dedicada 
al suro 

El 27 de març de 2010, RETECORK assistí a la 
presentació del número 28 de la Revista Baix 

Empordà dedicada al suro, en la que va aparèixer 
un anunci de la campanya de promoció de vins 
tapats amb suro i una entrevista al President de la 
Comissió Executiva de RETECORK. 

 

• Presentació de la Denominació d’Origen de Vins Empordà 

El 19 d’abril de 2010, representants de la Xarxa van assistir a l’acte de presentació de la 
Denominació d’Origen de Vins Empordà al Mas Marroch de Girona.  

 

• Taller Sensorial del Suro en el marc de la Fira Arrels del Vi a 
Sant Martí d’Empúries, Girona 

En el marc de la Fira Arrels del Vi, realitzada a Sant Martí 
d’Empúries els dies 22 i 23 de maig, i del projecte RETECORK, 

un instrument de desenvolupament sostenible a les zones 

rurals, el qual rep la col·laboració de la Fundación 
Biodiversidad , la Xarxa va oferir un taller sensorial del suro a 
tots els visitants, elaborat i cedit per l’Institut Català del Suro.  

 

 

• Fira Internacional del Suro, FICOR, a Coruche, Portugal 

RETECORK participà a la segona edició de la Fira Internacional 
del Suro, FICOR, de Coruche entre el 28 i el 30 de maig de 
2010 amb un estand de l’entitat, assistint a les jornades 
tècniques organitzades i realitzant la firma d’un conveni de 
col·laboració entre l’Associació de Municipis Portuguesos del 
Vi – AMPV i RETECORK per a la promoció dels vins tapats amb 
suro.  



• Presentació de RETECORK i taller sensorial a la Fira Multisectorial de los Montes de 
Toledo de Navahermosa 

Amb motiu de la primera edició de la Fira Multisectorial de los Montes de Toledo de 
Navahermosa, el 30 de maig de 2010, RETECORK, en el marc del projecte i del projecte 
RETECORK, un instrument de desenvolupament sostenible a les zones rurals, el qual rep la 
col·laboració de la Fundación Biodiversidad, participà en la mostra amb una presentació de 
la Xarxa. El President de la Comissió Executiva, Lluís Medir, va realitzar una presentació 
general de l’associació, dels seus membres, objectius, principals línies d’actuació així com 
les activitats desenvolupades més destacades. 

La presentació de la Xarxa va ser acompanyada per la projecció del documental Corcho, 
d’Arcadi Gili, conservat i cedit per l’Arxiu Municipal de Palafrugell, filmat a la factoria 
Armstrong de Palafrugell i Palamós l’any 1957. 

A més de la presentació, RETECORK va dur a terme el taller sensorial del suro, elaborat i 
cedit per l’Institut Català del Suro, al pavelló poliesportiu municipal on estaven ubicats els 
diferents expositors de l’esdeveniment. El taller va permetre oferir un espai 
d’aprenentatge tant per a les persones amb experiència en el sector industrial surer com al 
públic interessant en general. 

 

 

• VIVEXPO (Vivès-Francia). Col·loqui internacional Chêne-liège et le changement 

climatique 

El 18 de juny de 2010, RETECORK va assistir a la 
jornada de VIVEXPO que es celebra cada 2 anys, 
organitzada pel municipi de Vivès, soci fundador 
de RETECORK. El debat, sobre sureda i el canvi 
climàtic, va comptar amb la participació 
d’experts d’instituts tecnològics, universitats i 
experts en canvi climàtic de França, Portugal, 
Itàlia, Espanya, Marroc, Tunísia i Argèlia. Les 
ponències i conclusions poden descarregar-se de 
les pàgines www.vivexpo.org i 
www.institutduliege.com. 

 

 



• Festa de la Pela del Suro a Llofriu, Palafrugell 

RETECORK va participar a la taula rodona sobre el tema: Quin 

futur té el suro a les Gavarres? que es va celebrar en motiu de 
l’edició de la Festa de la Pela del Suro, organitzada pel Museu 
del Suro de Palafrugell juntament amb el recolzament de 
l’Ajuntament de Palafrugell. Durant la mateixa, el 19 de juny de 
2010, també es va publicitar la campanya Sempre vins tapats 

amb suro, emmarcada en el projecte RETECORK, un instrument 

de desenvolupament sostenible a les zones rurals, el qual rep la 
col·laboració de la Fundación Biodiversidad.  

 

• Trobada Internacional Património cultural, a cortiça e os museus en Seixal 

L’esdeveniment, organitzat per l’Ecomuseu i la Câmara 
Municipal de Seixal amb la col·laboració de RETECORK, 
proporcionà una gran quantitat d’informació de qualitat 
i durant el mateix, es va debatre com gestionar 
correctament el Patrimoni Industrial i, concretament, el 
Patrimoni Surer com estratègia de desenvolupament 
local dels municipis participants. En aquest context, es 
va valorar positivament la possibilitat de crear una Xarxa 
de Museus i altres entitats que gestionin el patrimoni 
del sector surer en el marc de RETECORK amb la proposta d’organitzar una propera 
trobada d’aquestes característiques.  

 

• Presentació de RETECORK al Sr. Joan Morales, Director de les revistes Descobrir 

Catalunya, Descobrir Cuina y Lonely Planet Magazine 

Posteriorment, se li envia documentació específica sobre la Xarxa i sobre els programes 
que porta desenvolupant. 

 

• Presentació del llibre La contribució catalana al desenvolupament de la indústria surera 

portuguesa de Pere Sala i Jordi Nadal en el municipi de Cassà de la Selva 

En l’àmbit familiar, aprofitant el fet que un dels autors va néixer al municipi, del qual se’n 
parla àmpliament en el document, i que aquest forma part de la Xarxa, es va escollir 
aquesta població com la primera per a presentar aquesta obra de caràcter històric-
econòmic en referència al sector surer català i la contribució al mateix sector industrial 
portuguès. 

 

• Presència de l’estand de RETECORK a la Mostra de Productes d’Eslida i la Serra d’Espadà 
a l’agost de 2010 

 



• Presentació del llibre La contribució catalana al 

desenvolupament de la indústria surera portuguesa de 
Pere Sala i Jordi Nadal en el municipi de Palafrugell 

El 24 de setembre es presenta l’obra al Museu del Suro 
de Palafrugell i es compta amb la presència d’un nombre 
considerable d’industrials surers així com públic 
interessat i familiars de les famílies esmentades al llibre. 

 

• Entrevista amb Miquel Sen, Director de la revista digital de gastronomia i enologia 
www.gastronomiaalternativa.com 

Així mateix,  col·laborador de les revistes Vinos y Restaurantes, Chefbook, Mercados del 

Vino y Distribución i Guía del Ocio de Barcelona. Se li presenta RETECORK, les accions que 
porta realitzant i de forma concreta, les campanyes específiques. Sol·licita que se’l tingui 
informat de les notícies i activitats de la Xarxa per poder-les incloure als seus articles i blog. 

 

• Acte de presentació de RETECORK i les seves campanyes amb motiu de la Feria del Vino y 
el Corcho a Los Barrios, Cadis, del 22 al 24 d’octubre de 2010 

En el marc de les Jornades Tècniques sobre suro titulades Tapón de corcho y alcornocal: 

presente y futuro, RETECORK va desenvolupar una presentació de la Xarxa i dels projectes 
en els que actualment està treballant, així com una presentació de les campanyes 
nacionals de reciclatge de suro i promoció del tap de suro, llançades mitjançant el projecte 
que rep la col·laboració de la Fundación Biodiversidad a nivell estatal. 

 

 

 

 

 

 

• Col·laboració amb el Committee on Forestry (COFO, FAO) a Itàlia amb l’enviament de 
material divulgatiu de la Xarxa i les seves campanyes 

Arrel d’aquesta trobada del COFO s’inaugurava 
l’exposició fotogràfica de temàtica surera i des de la 
direcció de la comissió de Silva Mediterránea es va 
contactar amb la Xarxa per si aquesta pogués 
col·laborar amb l’aportació de vins tapats amb suro 
així com amb documentació relacionada amb la 
temàtica, producte del projecte RETECORK, un 

instrument de desenvolupament sostenible a les zones 

rurals, el qual rep la col·laboració de la Fundación Biodiversidad.  

 



• Assistència a la jornada de formació sobre certificació forestal FSC a Monells, Girona, 
organitzada pel Consorci Les Gavarres a l’octubre de 2010 

Aquesta entitat va brindar l’oportunitat de que RETECORK assistís amb l’objectiu de 
compartir els coneixements en matèria de certificació forestal i la situació actual de les 
suredes. 

 

• Amb motiu de la participació a la Fira de Los Barrios, es van establir entrevistes i 
contactes per presentar RETECORK i els seus programes 

o Sr. Josep Ramón Jiménez – Periodista i reporter de RTVE del programa El 

Escarabajo Verde 

Se l’informà de les activitats que la Xarxa ha anat desenvolupant, especialment de 
la Primera Trobada de Territoris Surers celebrada a Palafrugell el desembre de 
2009, la possible creació d’una xarxa temàtica d’espais naturals dins de RETECORK 
i també de les activitats de suport a la certificació forestal, pel fet d’haver realitzat 
un reportatge específic sobre la pela del suro al Parc Natural de Los Alcornocales. 

 

o Sr. Pedro Barrera – Col·laborador a la secció de vins del programa La Calle de En 

medio, de Canal Sur 

Se l’informà de les activitats que s’estan duent a terme en diferents fòrums 
gastronòmics i de la firma d’acords amb representants de Denominacions d’Origen 
i associacions de professionals (sommeliers, col·lectius gastronòmics, etc.), 
concretament de la firma programada d’un conveni amb la Asociación Española de 
Sumilleres en el marc de Gastronómika a San Sebastián. 

 

• Presentació de RETECORK mitjançant entrevista telefònica al Sr. Luís García Torrents de 
l’empresa editorial TP COMUNICACIÓN y DOSMASDOS 

 

• Participació a la jornada de presentació de la certificació forestal PEFC-España a La 
Pedrera de Barcelona el 4 de novembre de 2010 

El President de la Comissió Executiva de la Xarxa va 
intervenir un una taula rodona de presentació de la 
jornada, en la que va remarcar la importància de la 
gestió forestal per les suredes i el recolzament de 
RETECORK a la certificació forestal.  

 

 

• Entrevista amb el Sr. Xavier Canalis, redactor de la revista professional de turisme on-
line HOSTELTUR 

 



• Curs de formació en Gestió de Projectes per dos tècnics de la Xarxa ofert per 
l’Ajuntament de Palafrugell 

 

• Participació a la Fira Eco-Sí de medi ambient i ecologia a Girona, del 19 al 21 de 
novembre de 2010 

Durant el certamen, es va atendre als visitants de 
l’estand així com s’informà sobre RETECORK i les 
campanyes que s’estan duent a terme en el marc del 
projecte RETECORK, un instrument de 

desenvolupament sostenible a les zones rurals, el 
qual rep la col·laboració de la Fundación 
Biodiversidad. D’ altra banda, es va aprofitar l’ocasió 
per contactar amb entitats i empreses relacionades 
amb el medi ambient i que poden representar possibles col·laboradors o prescriptors de 
suro en un futur.  

 

• Entrevista amb el Sr. Salvador García-Arbós, periodista especialitzat en temes de 
gastronomia i productes agroalimentaris del diari EL PUNT 

 

 

Campanyes 

En el marc concret de les campanyes Sempre vins tapats amb suro i RECICORK, impulsades des 
del projecte RETECORK, un instrument de desenvolupament sostenible a les zones rurals, el 
qual rep la col·laboració de la Fundación Biodiversidad es destaquen les següents activitats: 

 

• Municipi de Palafrugell (Girona, Catalunya) 

Durant l’anualitat 2010 s’han continuat les 
campanyes iniciades el 2009 com la prova pilot als 
establiments del col·lectiu de La Cuina de 
l’Empordanet. Les campanyes han estat impulsades 
amb la col·laboració de l’Àrea de Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Palafrugell i l’Institut Català del Suro, 
el qual també està situat a la mateixa població i 
participa a la vegada en la campanya des del Cork 
Center Laboratory.  

Durant el 2010 s’ha ampliat el nombre d’establiments, arribant a ser 47 els participants en 
aquesta localitat. 

 

 

 



• Empresa de distribució i venta Vins i Licors Grau, S.A. (Girona, Catalunya) 

Aquesta gran empresa de distribució de begudes alcohòliques, situada al municipi de 
Palafrugell, ha continuat la campanya iniciada el 2009 amb la firma d’un conveni entre 
l’empresa, l’Institut Català del Suro i RETECORK. Durant el 2010 han inclòs als seus lineals 
de venda la indicació del material de tapament dels vins així com la no recomanació de 
vins tapats amb materials diferents als taps de suro. 

 

• Hotel Novotel de Riudellots de la Selva (Girona, Catalunya) 

Reunits a l’Hotel Novotel de Riudellots de la Selva, el 
28 d’abril de 2010: Lluís Medir, President de la 
Comissió Executiva de RETECORK, Manel Pretel, 
Director de l’Insitut Català del Suro i Bernard 
Larroque, Director de l’establiment Novotel Girona 
Aeroport, van procedir a formalitzar l’acord de 
col·laboració entre les tres entitats per la campanya 
de promoció del tap de suro i el seu reciclatge. 

 

Novotel Girona Aeroport forma part de la cadena d’hotels estatal Novotel, la qual està 
aplicant noves polítiques i mesures ambientals lligades al desenvolupament sostenible en 
els seus establiments.  

 

• Municipi de Pals (Girona, Catalunya)  

Amb motiu de la Fira del Vi de Pals, celebrada del 13 al 15 d’agost de 2010, en la qual van 
participar 80 bodegues de Catalunya que van oferir la degustació de 250 varietats de vi i 
cava tapades amb suro, es va publicitar material de les campanyes així com es van 
recol·lectar taps de suro pel seu posterior reciclatge. Aquesta acció va ser possible gràcies 
a la col·laboració de l’Insitut Català del Suro. 

 

• Municipi d’Eslida (Castelló, Comunitat Valenciana) 

En el marc de la Mostra de Productes d’Eslida i la Serra 
d’Espadà, celebrada el 15 d’agost a Eslida, RETECORK va 
tenir l’oportunitat de participar en la mateixa amb 
l’estand institucional i material divulgatiu de la campanya 
de promoció del tap de suro.  

 

• Municipi de San Vicente de Alcántara (Badajoz, Extremadura) 

Del 23 al 26 de setembre, RETECORK participà en les Fires i Festes del Suro de San Miguel 
de San Vicente de Alcántara, gràcies al recolzament prestat per l’Ajuntament d’aquest 
municipi que va permetre promoure, entre els diferents establiments hostalers, el material 
de la campanya de promoció del tap de suro. 



 

• Cadena de farmàcies XarxaFarma (Catalunya) 

El 7 de setembre, el President de la Comissió Executiva es va reunir amb el Gerent de la 
cadena de farmàcies XarxaFarma amb la finalitat de presentar-li RETECORK, les seves 
accions i proposar-li la col·laboració de la cadena amb la implantació de la campanya 
RECICORK als establiments adherits a la mateixa. La Gerència de la cadena es va 
comprometre a reflexionar sobre la idea i donar una resposta a la proposta plantejada. 

 

• Municipi de Los Barrios (Cadis, Andalusia) 

Del 22 al 24 d’octubre es va celebrar la Feria del Vino y 
del Corcho a la localitat de Los Barrios, organitzada pel 
Grup de Desenvolupament Rural Los Alcornocales i 
l’Ajuntament de Los Barrios. RETECORK participà en la 
mateixa amb un estand modular on disposava de 
material de les campanyes així com del manual de la 
campanya Sempre vins tapats amb suro.  

 

• Municipi de Sant Celoni (Barcelona, Catalunya) 

L’Associació de Comerciants Sant Celoni Comerç, 
llançà entre el 25 d’octubre i el 21 de novembre una 
campanya de recollida de taps de suro amb l’objectiu 
de fomentar el seu reciclatge als establiments de 
l’associació. Així mateix, l’Associació d’Empresaris 
Turístics Montseny també va participar a la recollida 
de taps pel seu posterior reciclatge, a través de 40 
restaurants adherits. RETECORK va col·laborar amb la 
campanya oferint material de difusió i va participar a 
la festa final en la qual va estar-hi present amb l’estand de l’entitat. 

 

• Mancomunitat Sierra de San Pedro (Badajoz, Extremadura) 

Durant el mes de desembre de 2010, s’ha contactat 
amb els representats polítics i tècnics dels ajuntaments 
dels municipis membres de la Mancomunitat Sierra de 
San Pedro per presentar-los-hi les campanyes que 
RETECORK està duent a terme. Després d’aquest primer 
contacte, s’ha visitat personalment als diferents 
establiments hostalers de la zona entregant 
documentació específica perquè puguin divulgar la 
campanya entre els seus clients.  

 

 



• Municipi de Navahermosa (Toledo, Castella - La Manxa) 

En el marc de la tercera edició de la Feria de las Tapas, celebrada entre el 3 i el 8 de 
desembre a Navahermosa, amb la col·laboració de l’ajuntament del municipi, es va oferir 
el material de difusió de les campanyes de RETECORK per a la valorització del tap de suro a 
tots els visitants. 

 

• Municipi de Muelas del Pan (Zamora, Castella i Lleó) 

L’Ajuntament de Muelas del Pan, mitjançant el Centre 
d’Interpretació El Alcornocal, disposa de material de 
difusió de les campanyes de RETECORK a les seves 
instal·lacions per als visitants del mateix.  

 

 

• Municipis de Cadis (Andalusia) 

Mitjançant accions del projecte Promoción del tapón de corcho del Grup de 
Desenvolupament Rural Los Alcornocales, com les sessions de formació a cambrers i 
professionals del sector, es distribueix material de difusió de les campanyes de la Xarxa en 
col·laboració amb l’entitat esmentada. 

 

 


