
En el marc del projecte Territoris Surers, cofinançat per: 

 

 

ACCIONS REALITZADES EL 2012 

REUNIONS TÈCNIQUES, PRESENTACIONS, ESTUDIS I CAMPANYES 

Aquesta anualitat, el més destacable en termes de relació amb altres entitats i/o empreses és 

el conveni de col·laboració signat entre RETECORK, Miquel Alimentació Grup i l’ICTA. A través 

d’una iniciativa impulsada pel grup Miquel Alimentació, ha estat possible llançar una 

campanya a nivell estatal de reciclatge de taps de suro i, a més, realitzar cinc accions de 

caràcter silvícola a determinades suredes del territori espanyol. 

A més de la participació de la Xarxa a seminaris, jornades, esdeveniments mediàtics… destaca 

la realització de la segona edició del CorkLab, taller formatiu dins del Màster en Disseny i 

Arquitectura d’ELISAVA així com la presentació de la publicació CorkLab 2011 a la Pedrera de 

Barcelona. 

RETECORK ha persistit en la seva tasca de realització d’estudis i informes així com la promoció 

de les campanyes a favor del tap de suro, destacant la seva presència a FITUR 2012 a través del 

projecte Territoris Surers i altres fires d’àmbit internacional. 

 

Associacions i empreses: 

• 20 de març: Participació al Consell d’Administració de C.E.Liège celebrat a París. 

 

• 4 de maig: Firma d’un conveni de 
col·laboració entre Miquel 
Alimentació Grup, ICTA i 
RETECORK a Palafrugell per 
promoure una campanya de 
reciclatge de taps de suro i 
apostar per la sostenibilitat de la 
sureda. El grup Miquel 

Alimentació, mitjançant el 

desenvolupament de la 

campanya Gràcies a tu a 250 

establiments SPAR i Suma, els 

quals acolliran un contenidor 

específic per dipositar els taps, es 

compromet a reciclar els taps de suro a més de donar a conèixer els seus valors 

ambientals. D’altra banda, la cadena de distribució destina una aportació econòmica 

perquè es realitzin 5 accions de caràcter silvícola a determinades suredes del territori 

espanyol, les quals seran proposades i gestionades per l’ICTA i RETECORK, en el marc del 

projecte Territoris Surers. 

 



• 22 de juny: Participació al Consell d’Administració de C.E.Liège, el qual es celebrà a la seu 

de RETECORK a Llofriu. 

• 25 de setembre: Trobada i visita a Caves Vallformosa, a Vilobí del Penedès. La reunió va 

ser motivada per una consulta rebuda per part del celler en relació a la possibilitat de 

reciclar els taps de suro que acumulen com a residu dins de la bodega. Davant d’aquesta 

petició, la Xarxa explicà les campanyes de reciclatge de taps i de sensibilització que està 

realitzant i proposà de firmar un conveni de col·laboració en aquest sentit. 

 

Ponències, seminaris, exposicions i mitjans de comunicació: 

• 23 de febrer: Participació al seminari Mobilització dels productes de la devesa a través de 

la gestió activa en el marc de la sostenibilitat, celebrat a Càceres i organitzat per PEFC.  

 

• 14 de març: Presentació de la formació específica sobre suro denominada CorkLab 2011, 
desenvolupada dins del Màster en Disseny i Arquitectura de l’Escola ELISAVA a 
Barcelona, en el marc d’una jornada d’ASECOR (Agrupación Sanvicenteña de Empresarios 
del Corcho – Clúster del Corcho de Extremadura), IPROCOR (Instituto del Corcho, la 
Madera y el Carbón Vegetal) i l’ICSuro (Institut Català del Suro) a San Vicente de 
Alcántara, Extremadura. A la vegada, es treballava en la publicació respectiva, es van 

presentar els seus objectius, contingut i resultats al sector industrial surer situat a 

Extremadura. 

 

• 26 de març: Inici del segon CorkLab amb una visita d’immersió al sector surer visitant 
indústries i sureda a Cassà de la Selva. Els estudiants de l’edició 2012 del Màster en 

Disseny i Arquitectura d’ELISAVA, Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona, 

visitaren les indústries De Maria, UPRODECO i Manel Serra podent conèixer el sector suro-

taper. D’altra banda, 

RETECORK els va rebre amb 

un acte de benvinguda en el 

que va explicar la tasca de la 

Xarxa i els seus objectius. 

Finalment, els estudiants 

van visitar la sureda de la 

finca de Can Vilallonga, 

gestionada pel Consorci de 

les Gavarres, de la mà de 

l’Eloi Madrià, pelador i gran 

coneixedor del bosc. 

 

 

• 30 de març: Inauguració de l’exposició fotogràfica 
Paisatge Surer. Mediterrani. Divers. a Tordera. Amb 

motiu de la 35ª edició de la Fira Mercat del Ram, el 

municipi adherit a la Xarxa va acollir parcialment 

l’exposició en aquesta fira de caràcter multi sectorial 

caracteritzada per una important representació del 

teixit social i empresarial torderenc. 



• 1 d’abril: Inauguració de l’exposició fotogràfica parcial Paisatge Surer. Mediterrani. 

Divers. a Muelas del Pan, amb motiu de les festes patronals del municipi: les festes del 

Crist de San Esteve, la qual va ser visitada fins el 15 d’abril.  

 

• 6 d’abril: Inauguració de l’exposició 
fotogràfica parcial Paisatge Surer. 

Mediterrani. Divers. a Agullana amb 

motiu de la Festa de Pasqua i la 

Trobada de Santa Eugènia del 

municipi, adherit a la Xarxa el mes de 

març. La presentació comptà amb la 

presència del propi autor de les 

fotografies, Lluís Català. 

 

 

 

• 12 d’abril: Finalització del 
CorkLab 2012 amb la 
presentació dels projectes 
resultats de la formació per 
part dels propis alumnes. El 

CorkLab 2012, seguint les 

directrius de l’edició 

anterior, ha estat 

desenvolupat per 17 

alumnes del Màster en 

Disseny i Arquitectura 

d’ELISAVA procedents de 

les disciplines del disseny 

industrial, l’arquitectura i 

l’interiorisme. Amb material 

cedit per la indústria 

Cork2000, es plantejaren la creació d’habitacles amb capacitat d’escalabilitat, permetent 

contenir dos usos, dues tipologies d’usuari, dues ubicacions, etc. amb resultats molt 

interessants. De nou, el CorkLab ha estat impulsat per ELISAVA i RETECORK, en el marc del 

projecte Territoris Surers, i va rebre també la col·laboració de l’Institut Català del Suro, 

amb el recolzament d’Acció, la Generalitat de Catalunya i el Ministeri d’Indústria, Energia i 

Turisme. 

 

• 14 d’abril: Assistència a l’acte de tancament i conclusions de les segones jornades 
L’Empordà, el paisatge com actiu econòmic dutes a terme a Empúries i impulsades per 

l’Institut d’Estudis Empordanesos, el Setmanari de l’Alt Empordà i Via Pirena. Després de la 

presentació de RETECORK a una de les taules rodones a l’octubre de 2011, les conclusions 

que es presentaren sota el nom Compromís amb l’Empordà 2011 van incloure 3 punts a 

conseqüència de la intervenció de la Xarxa: la incentivació de la valorització del paisatge 

surer empordanès ajudant a consolidar a singularitat i identitat pròpia dels territoris 

surers, la promoció de l’adhesió dels ajuntaments alt empordanesos amb presència del 



sector surer a RETECORK i de les campanyes Sempre vins tapats amb suro i RECICORK, 

reciclatge natural.  

 

• 15 de maig: Presentació de la 
publicació CorkLab 2011, 

impulsada per RETECORK i 

ELISAVA (Escola Superior de 

Disseny i Enginyeria de 

Barcelona) i que ha rebut la 

col·laboració de l’Obra Social 

de CatalunyaCaixa, a La 
Pedrera, a Barcelona. A l’acte 

hi van participar 

representants de les entitats 

esmentades i de Bingo, 

empresa que ha liderat la 

comunicació del projecte. 

L’acte va consistir en detallar 

l’experiència de la realització del taller formatiu sobre suro de les anualitats 2011 i 2012 

així com presentar la publicació relativa a la primera anualitat.  

 

• 1 de juny: Participació a la jornada forestal dedicada al suro organitzada pel Consorci 
Forestal de Catalunya i celebrada a Sant Feliu de Buixalleu, en el marc de les jornades Emili 

Garolera. La jornada centrà la seva explicació en les tasques de regeneració que s’han 

realitzat a una finca de sureda del baix Montseny que es va incendiar el 1994 on, amb 

l’execució de treballs de millora com l’esbrossi i tales selectives, s’ha tornat a posar en 

producció.  

 

• 11 de juny: Inauguració de l’exposició fotogràfica 
Paisatge Surer. Mediterrani. Divers. a Cortes de 
la Frontera, acollida per l’ajuntament del 

municipi. 

 

 

 

• 14-15 de juny: Presentació de la publicació 
CorkLab 2011 en el marc de les activitats 
de VIVEXPO, aquesta anualitat centrat en 

el suro i l’eco-construcció, a Vivès, França. 

Representants d’ELISAVA van tenir 

l’oportunitat de presentar, davant de 

professionals, provinents de diferents 

països, del sector surer però també de 

l’arquitectura i la sostenibilitat, 

l’experiència de les dues edicions del 

CorkLab així com la publicació resultat del 

primer any.   



• 15 de juny: Inauguració de l’exposició fotogràfica Paisatge Surer. Mediterrani. Divers. a 
Alcalá de los Gazules, acollida durant 8 dies per l’ajuntament del municipi i el Grup de 

Desenvolupament Rural (GDR) Los Alcornocales. Aquesta última entitat està impulsant la 

campanya Naturalmente Corcho, per la promoció del tap de suro enfront als taps 

alternatius. En el marc de la mateixa, es van organitzar visites guiades a l’exposició, les 

quals es van acompanyar amb la projecció d’un documental sobre la pela del suro a Alcalá 

de los Gazules. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 21 de juny: Participació al seminari 
Mobilització dels productes de la 

sureda a través de la gestió activa i 

sostenible, organitzat per PEFC i 

celebrat a Cassà de la Selva. El President 

de la Comissió Executiva de RETECORK 

participà a la taula rodona sobre Gestió 

activa de la sureda com a motor de 

Desenvolupament regional: Certificació 

forestal, juntament amb representants 

del Centre de la Propietat Forestal de 

Catalunya, el Consorci Forestal de 

Catalunya i de PEFC Espanya.  

 

• 29 de juny: Inauguració de les 
noves instal·lacions del Museu del 
Suro de Palafrugell. A l’acte hi van 

estar presents representants de 

RETECORK de diferents localitats 

de tres països membres: Coruche 

(Portugal), Maureillas-Las-Illas 

(França), Calonge i Palafrugell 

(Espanya). 

 

 



• 11 d’octubre: Realització d’una 
sessió de taller participatiu a San 
Vicente de Alcántara amb 

representants i tècnics dels 

municipis integrats a la 

Mancomunitat Sierra de San 

Pedro d’Extremadura així com 

agents econòmics i socials 

d’aquestes localitats. La trobada 

va reunir una trentena de 

persones i va permetre explicar les 

accions dutes a terme en el marc 

del projecte Territoris Surers, 

presentar els estudis realitzats, 

així com recollir les aportacions dels assistents en l’anàlisi més local de la situació actual 

del sector i possibles activitats que es podrien executar a la pròxima anualitat del projecte 

lligades al Desenvolupament econòmic, social i sostenible d’aquest territori surer. 

  

• 26 d’octubre: Realització d’una sessió de taller participatiu a Palafrugell, organitzada 

conjuntament amb l’Institut de Promoció Econòmica del municipi. En aquesta ocasió, es 

van reunir responsables de promoció turística, del Museu del Suro, productores de suro, 

representants del sector 

comercial i de l’empresariat 

turístic i experts en disseny. 

Com en el cas anterior, el taller 

va permetre analitzar les 

accions dutes a terme en el 

marc del projecte, presentar 

els estudis realitzats i, en 

aquesta població, es va valorar 

la necessitat de la creació i 

producció d’un distintiu 

promocional local, fet amb 

suro i que projectés la imatge 

de Palafrugell. Aquesta idea va sorgir degut a la falta de quelcom identificatiu del municipi, 

un objecte o marca representativa, como icona local amb un fort component de disseny i 

modernitat.  

 

• 5 - 10 de novembre: Realització del workshop Economia del sughero centrat en el sector 
surer, organitzat per la Comune di Monti i la Università degli Studi di Sassari (UniSS), 
Dipartimento di Scienze della Natura e del Territorio. El workshop va ser format per dues 

sessions, celebrades a Nuoro i Monti, i comptà amb la participació de Sandro Dettori, de la 

UniSS i Silva Mediterranea-FAO; Maurizio Mulas, de la UniSS i el CdL Scienze Forestali e 

Ambientali de Nuoro; i Maria Carolina Varela de INIAV (Portugal) i Silva Mediterranea-FAO. 

Aquesta última, en el desenvolupament de la seva ponència va citar la tasca de RETECORK.  

 



• 16 de novembre: Inauguració de la 
mostra fotogràfica Paisatge Surer. 

Mediterrani. Divers. a Toledo amb 
la presència del President de la 
Diputació de Toledo, el Sr. Arturo 
García-Tizón, en el marc de 

l’exposició Otoño Natural, acollida 

al Centre Cultural San Clemente 

fins el 12 de desembre de 2012 i 

organitzada pel Servei de Medi 

Ambient de la Diputació de Toledo.  

Aquesta exposició va ser integrada 

per quatre mostres fotogràfiques 

temàtiques: El agua y sus paisajes de Javier Puertas, Paisatge Surer. Mediterrani. Divers. 

de RETECORK, Naturaleza urbana de Fotógrafos de Naturaleza de Madrid – FONAMAD y El 

mundo de las setas de l’Associació Micològica Toletum.  

 

• 23 de novembre: Assistència a les IV Jornades Gastronòmiques i Agroalimentàries del 
Parc Natural Tajo Internacional celebrades a Valencia de Alcántara. Entre les diferents 

activitats que s’hi van realitzar  es trobà oportú assistir a la taula de debat El Recurs 

Gastronòmic com a potencialitat del Desenvolupament local degut a la seva relació amb la 

promoció del Desenvolupament local amb els recursos dels territoris que promou 

RETECORK, en aquest cas, sempre basats en el suro, des de la sureda fins la indústria. 

 

• 3 de desembre: Realització d’una sessió de taller participatiu a Cerezal de Aliste, pedania 
del municipi de Muelas del Pan, amb 

representants i agents socials, 

econòmics, l’administració pública i la 

pròpia ciutadania del municipi i les 

seves pedanies comptant amb 

representants del municipi surer de 

Mayalde i la Subdelegada del Govern a 

Zamora, Clara San Damián, qui va 

inaugurar la trobada. 

 

 

• 6 de desembre: Segona trobada anual de REDECOR – Rede Temática do Sobreiro e da 
Cortiça a Santa Maria de Lamas. L’acte va comptar amb interessants comunicacions 

integrades sota el tema Cortiça – Ambiente e Cultura entre les quals va tenir lloc la 

intervenció de la Câmara Municipal de Coruche, desenvolupada per Susana Cruz - Cortiça: 

Lúdica e sustentável. 

 

• 11 de desembre: Taller de disseny creatiu amb suro en el marc del projecte Corchacçao, a 
San Vicente de Alcántara. ASECOR, entitat que lidera la iniciativa, va oferir aquest espai 

per aprofitar l’interès que desperta la devesa i els seus productes amb l’objectiu de 

generar i posar al mercat articles que combinin la tradició i sostenibilitat dels recursos 



naturals amb les tendències més avantguardistes del disseny, diversificant d’aquesta 

manera les aplicacions, usos i aprofitaments del suro. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudis i informes: 

A través del projecte Territoris Surers, cofinançat pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació i 

Medi Ambient i el FEADER, durant aquesta anualitat s’han realitzat els següents estudis: 

 

• Inventari d’Espais Naturals Surers (segona fase). En el període analitzat s’ha completat 

l’inventari d’Espais Naturals amb presència destacable de la sureda a Espanya. Per 

cadascun dels espais, dels quals s’havia preparat prèviament una fitxa, l’estructura de la 

qual es va debatre a la primera trobada d’espais naturals surers que es va celebrar a 

Palafrugell el desembre de 2009, s’ha ampliat la informació així com afegit una imatge 

representativa amb l’objectiu de completar l’inventari iniciat. Cada fitxa recull informació 

relacionada amb l’estructura de gestió i règim de protecció, biodiversitat i patrimoni 

natural, pla de gestió, activitats de valorització de l’espai i sensibilització ambiental, 

equipaments de suport a la gestió de l’espai, publicacions, etc. 

Aquesta informació serà treballada per poder estar disponible, de forma senzilla i atractiva 

a partir de la pàgina web de RETECORK. 

 

• Inventari d’empreses i artesans que realitzen productes de suro diferents al tap. Per 

difondre els diferents usos del suro així com per promoure les seves aplicacions, es 

decideix confeccionar una base de dades a nivell dels territoris de la Xarxa d’empreses i 

artesans que elaboren productes de suro diferents al tap, el qual, actualment, és el motor 

econòmic del sector. 

A partir de les dades sol·licitades, s’analitzarà si es disposa de suficient informació per 

poder elaborar en un futur un catàleg de divulgació electrònica que pogués ser consultable 

a partir de la pàgina web de RETECORK. 

 

• Estudi de viabilitat del reciclatge de taps de suro a nivell espanyol. A principis de 

l’anualitat, es va elaborar un estudi de viabilitat de la implantació de la recollida selectiva 

de taps de suro a nivell estatal pel seu posterior reciclatge per analitzar les possibilitats 

d’extensió de la campanya RECICORK, reciclatge natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fires i campanyes: 

En el marc de les campanyes Sempre vins tapats amb suro, RECICORK, reciclatge natural, 

Gràcies a tu de Miquel Alimentació així com en la participació a fires, cal destacar les següents 

accions:  

 

• 18-22 de gener: Participació a 
FITUR (Fira Internacional de 
Turisme) en el marc de 
l’estand de la Red Rural 
Nacional del Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i 
Medi Ambient mitjançant el 

projecte pilot Territoris Surers. 

Durant el certamen, RETECORK 

no només va tenir la 

oportunitat d’atendre a 

professionals i visitants al 

mostrador ubicat a l’estand i 

de realitzar contactes molt 

interessants pel projecte, així com pel conjunt de la Xarxa, si no que també va 

desenvolupar dos tallers d’artesania de suro, d’elaboració de joiers i de clauers de seients 

de suro, una demostració de fabricació preindustrial de taps de suro i un taller sensorial 

sobre la interacció del tap de suro amb el vi. 

 

• 18 de març: Realització d’un taller 
sensorial sobre la interacció del 
tap de suro amb el vi a Cassà de 
la Selva, en el marc de la 8ª edició 

de la Fira Gavarres. Caça, Pesca i 

Mostra Gastronòmica. amb 

material cedit per l’Institut Català 

del Suro. 

  

 

 

 

• 7 de maig: Taller sensorial sobre la 
interacció del suro amb el vi en el marc de 
la presentació de vins de la Denominació 
d’Origen Empordà, celebrada al Mas 

Marroch de Girona sota el títol de jornada 

Vins de Tramuntana. A l’acte hi van assistir 

centenars de professionals del sector del 

vi, l’hostaleria, sumillers, distribuïdors i 

representants de botigues especialitzades 

que van poder tastar els vins de les 

diferents bodegues associades a la 



denominació d’origen, així com el taller sensorial dut a terme per RETECORK, el material 

del qual va ser cedit per l’Institut Català del Suro.  

 

• 10 de maig: En el marc de la 13ª edició 
de VINAC, el Saló del Vi i l’Oliva 
d’Almendralejo, es participà en una 

jornada de treball del projecte 

Corchacçao y s’organitzà la taula 
rodona El Suro, el Vi i l’Oli, vectors pel 

Desenvolupament rural. Com a 

ponents de la taula rodona es va 

comptar amb la col·laboració de la Sra. 

Rosario Hernández, representant del 

Club de Producte Rutes del Vi 

d’Espanya d’ACEVIN (Associació 

Espanyola de Ciutats del Vi); el Sr. 

Maximiliano Arteaga, assessor tècnic de la Societat Cooperativa d’oli San Miguel de 

Navahermosa i la Sra. Cristina Morano, Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local de San 

Vicente de Alcántara; a més de comptar amb la moderació a càrrec del Vicepresident de la 

Comissió Executiva de RETECORK i Alcalde de San Vicente de Alcántara així com la 

intervenció del Coordinador de la Xarxa i expert en Desenvolupament local i turisme. 

 

• 14 – 27 de maig: Participació a FICOR – Feira Internacional da Cortiça mitjançant l’estand 

institucional i l’exposició fotogràfica Paisatge Surer. Mediterrani. Divers, la qual va ser 

exposada a l’Observatório da Cortiça de Coruche.  

D’altra banda, el President de la Comissió Executiva presentà a una taula rodona l’anàlisi 

realitzat dels operadors europeus i dels productes turístics que ofereixen a territoris surers 

o equiparables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• 16 de juny: Realització d’un taller 
sensorial sobre la interacció del tap 
de suro amb el vi obert al públic en el 

marc del desè aniversari de la revista 

Gavarres, publicació que comprèn i 

tracta l’espai geogràfic de les Gavarres, 

l’Ardenya, las muntanyes de Begur, del 

Baix Ter i del Montgrí, territoris on la 

sureda té un protagonisme clau. En 

aquest context, a Girona, RETECORK 

va col·laborar a l’espai dels tallers i 

demostracions d’oficis lligats a les 

Gavarres.  

 

• 16-19 de juliol: S’imparteix una 
formació específica, teòrica i 
pràctica, sobre la pela i les tasques 
forestals de la sureda a Cerezal de 
Aliste organitzada per l’Ajuntament 

de Muelas del Pan i impartit per 

tècnics d’IPROCOR, Instituto del 

Corcho, la Madera y el Carbón 

Vegetal, amb l’objectiu de qualificar 

professionalment i impulsar la 

inserció laboral al mercat suberícola 

de Castella i Lleó. La iniciativa va 

tenir una gran acollida, completant 

les places disponibles el segon dia després d’obrir les inscripcions i es va dur a terme en el 

marc del conveni de col·laboració establert entre Miquel Alimentació Grup, RETECORK i 

l’ICTA. 

  

• 17 de juliol: Signatura d’un conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de 
Llagostera, l’Associació de Restaurants de 
Llagostera, l’Institut Català del Suro i 
RETECORK per la promoció dels vins 

tapats amb suro i el reciclatge de taps de 

suro. Després de que el municipi ja estigui 

duent a terme la recollida de taps de suro 

mitjançant instal·lacions municipals, 

l’associació de restauradors locals 

s’afegeix a la iniciativa recuperant els taps 

de suro que es consumeixin en aquests 

establiments i donant a conèixer la 

campanya RECICORK. 

 

 



• 23 de juliol: L’Associació de Gestors 
Forestals de les Gavarres, 
coordinadament amb el Consorci de les 
Gavarres, reprèn el procés de doble 
certificació forestal amb un grup pilot de 

finques. Tenint, la majoria de les finques 

participants, la certificació PEFC 

(Programme for the Endorsement of 

Forest Certification), s’està en procés 

d’aconseguir la certificació FSC (Forest 

Stewardship Council) degut a les 

demandes rebudes per part de la 

indústria surera. Aquesta acció va ser la 

primera realitzada en el marc del conveni de col·laboració entre Miquel Alimentació Grup, 

RETECORK i l’ICTA. 

 

• 23 de juliol: El GDR Los Alcornocales 
congrega a enòlegs, sumillers i experts 
gastronòmics perquè visquin la pela del 
suro al Parc Natural de los Alcornocales. 

Els participants van poder conèixer el 

procés de la pela del suro i 

posteriorment realitzar una visita a la 

Suberoteca de Alcalá de los Gazules i van 

finalitzar el dia al Centre de Visitants del 

Parc Natural. Aquesta acció es realitzà a 

través de la campanya Gràcies a tu, 

impulsada per Miquel Alimentació Grup, 

havent signat un conveni de 

col·laboració amb RETECORK i l’ICTA. 

 

• 9 d’agost: El municipi de 
Navahermosa, a la província de 
Toledo, recupera 4 hectàrees de 
sureda mitjançant una repoblació 

duta a terme entre finals de juliol i 

principis d’agost. Aquestes 4 

hectàrees, 450 peus per hectàrea, 

s’han plantat a una parcel·la 

agrícola del municipi, el qual té 

una forta indústria surera però 

escassa massa forestal. L’acció és 

realitzada en el marc de la 

campanya Gràcies a tu de Miquel 

Alimentació Grup i la col·laboració 

establerta amb RETECORK i l’ICTA. 

 

• 22 – 27 d’agost: Participació a la fira de Agosto do Turismo e Ambiente del municipi de 
Grândola mitjançant l’estand de la Xarxa. 



• 15 de setembre: Taller sensorial sobre la interacció del suro amb el vi en el marc d’una 

visita del grup Amics dels Museus al nou Museu del Suro de Palafrugell.  

 

• 19 de setembre: Assistència a 
l’acte de llançament de la 
campanya CORK, realitzat a 

Madrid, en la que RETECORK 

participa mitjançant la firma d’un 

conveni així com formant part dels 

comitès d’honor i executiu de la 

mateixa.  

 

 

 

 

• 26 de setembre: Assistència a l’acte de presentació, realitzat a Càceres, de la campanya 
Aquí se descorcha emmarcada dins del projecte de cooperació empresarial Corchacçao, 

en el que RETECORK participa. La campanya té per objectiu garantir als locals de 

restauració un símbol que mostri el seu compromís amb el suro, donant així un distintiu de 

qualitat als establiments compromesos amb la campanya. 

 

• 26 de setembre: L’associació de comerciants 
Sant Celoni Comerç va rebre la notificació 
de rebre el premi FUTURSHOP 2012 per la 
campanya de reciclatge de taps de suro que 

es va desenvolupar a finals de 2010 amb la 

col·laboració de RETECORK i l’Associació 

d’Empresaris Turístics del Montseny.  

La iniciativa, denominada Territori, Història i 

Medi Ambient a una campanya comercial, va 

ser premiada a la categoria de millor 

iniciativa pública pel Desenvolupament i/o 

promoció del comerç i a la subcategoria de municipis amb població inferior a 20.000 

habitants. 

 

• 1 - 15 d’octubre: Finalització de les tasques de 
neteja i recuperació de suredes cremades al 
Parc Natural de la Serra d’Espadà. Després de 

que el mes d’agost s’establís l’alerta 3 per risc 

d’incendi forestal, qualificació màxima que 

prohibeix les tasques, transports i visites al 

parc, degut a les condicions meteorològiques, 

a l’octubre es va poder acabar l’acció 

realitzada a les finques de l’Ajuntament 

d’Eslida en el marc de la campanya Gràcies a 



tu de Miquel Alimentació Grup i la col·laboració establerta amb RETECORK i l’ICTA. 

 

• 10 de novembre: Taller sensorial sobre la interacció del suro amb el vi en el marc de la 
Festa del Vi Nou de Calonge. Complementant el programa del cap de setmana temàtic 

d’aquesta localitat vinícola i surera, 

i en el marc de les campanyes de 

sensibilització que s’estan 

desenvolupant, la Xarxa va oferir 

dues repeticions de taller sensorial 

per grups de 15 persones, amb la 

col·laboració de l’Institut Català del 

Suro i de l’agència Acció de la 

Generalitat de Catalunya i el 

Ministeri d’Indústria, Energia i 

Turisme. 

 

 

• 24 de novembre: Un centenar de 
voluntaris participa a la jornada de 
repoblació del bosc de sureda organitzada 
pel GDR Los Alcornocales al municipi de 
Los Barrios en el marc de la campanya 

Gràcies a tu de Miquel Alimentació, la qual 

desenvolupa amb la col·laboració de 

RETECORK i l’ICTA, i del projecte Territoris 

Surers, cofinançat pel Ministeri 

d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i 

el FEADER. L’organització de l’activitat 

comptà amb el recolzament del Parc 

Natural de Los Alcornocales, l’Associació d’Amics del Parc i de l’Ajuntament de Los Barrios. 

Amb aquesta acció es va pretendre realitzar una actuació de millora sobre la sureda, 

plantant 500 exemplars joves d’alzina surera i una important quantitat d’aglans, així com 

promoure la conscienciació i participació ciutadana.  

 

• 6 de desembre: Acte de presentació i 
llançament de la campanya Collecte 

et Recyclage des Bouchons de Liège al 

Bistrot de Pays Le Tinc Set de Los 

Masos, França. 

A partir d’aquest moment els taps de 

suro podran ser dipositats a les urnes 

instal·lades a tots els establiments de 

la Xarxa Bistrot de Pays. Segons els 

resultats obtinguts, la iniciativa podrà, 

a la vegada, estendre’s a bodegues, 

ajuntaments, associacions, etc. 

Posteriorment a la seva recollida, els 



taps seran seleccionats i els beneficis que s’obtinguin es destinaran a la plantació de 

suredes al departament. 

 

• 19 de desembre: Representants de RETECORK assisteixen a l’acte de la campanya CORK 
de presentació de l’Arbre dels Desitjos fet amb ampolles de cava i amb decoració de suro 

al Passeig de Gràcia de Barcelona, un dels carrers amb més concurrència i activitat 

comercial de la ciutat. L’arbre, de 4 metres d’alçada, format per 500 ampolles il·luminades, 

va acollir fins el 7 de gener els desitjos de milers de persones que van penjar el seu tap de 

suro amb els millors propòsits. 

 

 


