En el marc del projecte Territoris Surers, cofinançat per:

ACCIONS REALITZADES EL 2012
CONTACTES INSTITUCIONALS I CAPTACIÓ DE SOCIS
Durant l’anualitat 2012 i després dels canvis arrel de les últimes eleccions generals, s’ha
intensificat la tasca de la Xarxa per tornar a composar les aliances polítiques i que els òrgans de
govern coneguin i tinguin presents els territoris surers.
A més de trobades i reunions amb diputats i senadors a nivell estatal i el contacte directe amb
entitats del sector i relacionades amb aquest, cal destacar dues trobades i la repercussió que
poden generar a nivell europeu: la primera d’elles va tenir lloc amb la Sra. Joana Agudo,
membre del Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE), la qual informà que aquest òrgan està
avaluant la documentació sobre la decisió que ha d’aprovar el Parlament Europeu i el Consell
sobre els nous usos de la terra i les seves emissions, i que, pel moment, la sureda no hi figura
com ecosistema concret; deixant així una línia de treball a la Xarxa. La segona d’elles ha estat
amb el Sr. Ramon Tremosa, eurodiputat, el qual expressa la seva disponibilitat i compromís
amb el sector però demana als presents a la reunió una estreta col·laboració i treball conjunt.
D’altra banda, relacionats en donar a conèixer la Xarxa, els seus projectes i establir sinergies,
es poden destacar, ordenats cronològicament, els següents contactes institucionals:

•

23 de gener: Reunió amb el Sr. Pere Maluquer, senador de Convergència i Unió investit a
la última legislatura. Amb la voluntat de que els territoris surers siguin coneguts per tots
els òrgans de govern de l’estat espanyol, RETECORK va mantenir una trobada amb el
senador per presentar-li la Xarxa, els seus objectius i eixos de treball així com sol·licitar-li la
seva implicació per a la promoció dels territoris surers.

•

31 de gener: Trobada amb el Director General d’IPROCOR, el Sr. Germán Puebla, després
de l’adhesió del Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal de Extremadura a
RETECORK.

•

2 de febrer: Visita a l’Ajuntament de La Jonquera. Entrevista amb la Sra. Sònia Martínez,
Alcaldessa del municipi. A través de la participació de la Xarxa a les jornades L’Empordà, el
paisatge com actiu econòmic, a l’octubre de 2011, es gestà aquesta trobada motivada per
l’interès que va mostrar l’Alcaldessa per la Xarxa.

•

3 de febrer: Reunió amb la Sra. Concepció Veray, diputada del Partit Popular al Congrés
per Girona investida a la última legislatura, i visita a entitats del sector. Amb la voluntat de
que els territoris surers siguin coneguts per tots els òrgans de govern de l’estat espanyol,
RETECORK proposà una trobada amb la diputada a Palafrugell per presentar-li la Xarxa, els

seus objectius i eixos de treball així com sol·licitar-li la seva implicació per a la promoció
dels territoris surers.

•

14 de febrer: Reunió amb la Sra. Iolanda Pineda, senadora del Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC) investida a la última legislatura. Amb els mateixos objectius que en cas
anterior, es proposà una trobada amb la senadora a la seu de la Xarxa. Se li va presentar
l’associació, els seus objectius, organització, línies de treball, projectes i les accions de
lobby que està desenvolupant.

•

22 de febrer: Reunió amb el Sr. Miquel Rafa, Director de l’Àrea de Territori i Paisatge de
l’Obra Social de CatalunyaCaixa a Barcelona. Després de la col·laboració de l’Obra Social
de CatalunyaCaixa per la iniciativa CorkLab 2011, desenvolupada en el marc del projecte
Territoris Surers, es va mantenir una reunió de seguiment amb aquesta entitat. D’altra
banda, es comentà la possibilitat de fer una presentació pública de la publicació resultat a
Barcelona, a l’emblemàtic edifici modernista de La Pedrera.

•

24 de febrer: Reunió amb la Sra. Laia Ortiz i la Sra. Teresa Jordà, diputades al Congrés per
Iniciativa per Catalunya Verds y Esquerra Republicana per Catalunya (concretament del
grup ERC-RCat-Catalunya Sí) respectivament, investides a la última legislatura. Amb la
voluntat de que els territoris surers siguin coneguts per tots els òrgans de govern de l’estat
espanyol i els seus membres, RETECORK i l’Institut Català del Suro organitzaren un
programa de visita a diferents entitats del sector ubicades a Palafrugell perquè les
diputades ho poguessin conèixer personalment.

•

8 de març: Reunió amb un representant de CIREM (Centre d’Iniciatives i Recerques
Europees a la Mediterrània), fundació privada dedicada a la investigació i assessorament
en l’àmbit de les ciències socials, a Palafrugell. Després d’un contacte telefònic i l’interès
d’aquesta entitat pel reciclatge de taps de suro, es va mantenir aquesta trobada amb la
finalitat d’informar detalladament de les diferents accions realitzades des de RETECORK
amb el desenvolupament de la campanya RECICORK, reciclatge natural, en el marc del
projecte Territoris Surers.

•

12 de març: Trobada amb el Sr. Quim Gubau, tècnic de l’Associació de Gestors Forestals
de les Gavarres a la seu de la Xarxa. Es concretà una trobada amb el tècnic de l’associació
perquè ambdues entitats coneguessin la seva tasca respectiva i poguessin tenir presents
les possibles sinergies que podrien sorgir degut a certs objectius comuns així com la
proximitat geogràfica.

•

14 de març: Reunió amb representants del Parc Natural Tajo Internacional a San Vicente
de Alcántara, Extremadura. Els objectius de la trobada van ser presentar RETECORK, els
seus objectius, les campanyes realitzades, les activitats dutes a terme, les línies de treball
futures així com la tasca que s’està desenvolupant en el marc del projecte Territoris Surers.
D’altra banda, es volia conèixer també l’estructura del parc, els seus objectius i accions,
sobretot les centrades en turisme sostenible i lligades a la sureda amb el fi de veure la

possibilitat de treballar de forma conjunta i cooperar pel desenvolupament turístic de la
zona.

•

15 de març: Reunió amb representants de la Câmara Municipal de Santa Maria da Feira i
representants del Centro Tecnológico da Cortiça – CTCOR per presentar-los-hi la Xarxa, els
seus objectius i proposar-los la seva adhesió a RETECORK.

•

23 de març: Un representant de l’Editorial Gavarres es reuneix amb el President de la
Comissió Executiva de RETECORK a Palafrugell. Amb el motiu del 10è aniversari de la
publicació semestral Gavarres, aquesta editorial convoca una trobada per explicar a la
xarxa la jornada festiva prevista pel juny per la celebració del seu aniversari a la ciutat de
Girona. L’editorial té la idea de realitzar tallers i demostracions lligades al territori,
predominantment surer, a una plaça cèntrica i sol·licita la col·laboració de RETECORK per
dur a terme un taller sensorial sobre la interacció del tap de suro amb el vi.

•

23 de març: Reunió amb el Sr. Carvalho, representant d’AMORIM, i el Sr. Soler, gestor
forestal local i promotor de la trobada, per comentar l’experiència portuguesa en relació al
reciclatge de taps de suro.

•

18 d’abril: Trobada amb representants de l’ICTA, Institut de la Ciència i la Tecnologia
Ambientals, a la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra. Com entitats
implicades amb el grup Miquel Alimentació per la realització de cinc accions a nivell
forestal en diferents suredes de l’estat espanyol, es va mantenir una trobada amb
representants d’aquest institut per avaluar quines actuacions podrien ser les més
indicades així com per establir els mecanismes de col·laboració i comunicació entre
ambdues entitats.

•

4 de maig: Reunió amb la Sra. Joana Agudo, membre del Comitè Econòmic i Social
Europeu (CESE), la qual informa a RETECORK que actualment el CESE està avaluant la
documentació sobre la decisió que ha d’aprovar el Parlament Europeu i el Consell sobre els
nous usos de la terra i les emissions (LULUCF). La representant sindical indica a RETECORK
que en el document per ara no apareix enlloc la sureda com a ecosistema concret i que
seria adequat que la Xarxa pogués contactar amb el màxim d’europarlamentaris possibles
per informar-los d’això de manera que estiguessin atents a la seva aprovació i que acceptin
que es mencioni la sureda específicament.

•

21 de maig: Reunió amb l’equip tècnic de la Xarxa de Jueries d’Espanya – Camins de
Sefarad, ubicada a Girona. Després de conèixer aquesta Xarxa en el marc de FITUR, a
Madrid, es va creure oportú poder mantenir una trobada per saber la seva estructura i
funcionament intern.

•

23 de maig: Reunió amb el Conseller d’Agricultura i els Directors Generals d’IPROCOR
(Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal), de Medi Ambient i d’Incentius
Agroindustrials de la Junta d’Extremadura. A més de representants de RETECORK, a la

trobada hi van assistir també representants d’ASECOR (Agrupación Sanvicenteña de
Empresarios del Corcho), AECORK (Associació d’Empresaris Surers de Catalunya) i CELIÈGE
(Confederació Europea del Suro), per part del sector surer industrial. L’objectiu de la
reunió va ser presentar la Xarxa i la seva tasca al Consell d’Agricultura i al seu equip, així
com fer-los coneixedors de la situació actual del sector surer, de les activitats que s’estan
desenvolupant i de les possibilitats futures existents. Finalment es van plantejar propostes
concretes a nivell d’Extremadura per part del sector perquè la Junta valorés la seva
implicació al respecte.

•

8 de juny: Reunió amb representants del projecte EUROCAT, el programa de treball de
l’espai català transfronterer impulsat pel Departament de Presidència de la Generalitat de
Catalunya i el Conseil Général des Pyrénees Orientales, a Llofriu. Amb motiu de la
celebració d’unes jornades transfrontereres previstes el novembre de 2012, representants
de l’EUROCAT contacten amb RETECORK para proposar que la Xarxa intervingui en el
programa d’aquestes jornades com a exemple d’entitat i treball de cooperació
transfronterera que integra municipis però també associacions empresarials.

•

4 de setembre: Trobada amb la Secretària General de RECEVIN a Vilafranca del Penedès,
qui acompanya a la Xarxa a una reunió amb el President de la Denominació d’Origen
Penedès, Josep Maria Albet i Noya. RETECORK es presenta com a entitat i proposa al
consell regulador signar un conveni de col·laboració per a la promoció del tap de suro.

•

6 de setembre: Trobada amb la Gerent i un patró de la Fundació VIMAR (Fundació
Vilagran-Maristany) de recolzament a les persones amb discapacitat del Baix Empordà.
Després de la campanya pilot de recollida i reciclatge de taps de suro a nivell local a
Palafrugell, en la que el Centre Ocupacional Tramuntana realitzava la selecció dels taps de
suro per separar-los dels impropis, la Fundació VIMAR planteja la possibilitat de col·laborar
amb RETECORK a nivell de la comarca del Baix Empordà.

•

12 de setembre: Reunió entre representants de RETECORK i el nou equip de govern de
Calangianus després de les eleccions municipals a Sardegna. S’aprofita per realitzar
posteriorment una trobada amb representants de diferents municipis, entitats sardes
membres de la Xarxa i representants d’empreses sureres locals per fer un resum de les
accions realitzades des de l’última reunió de l’Assemblea General, realitzada a Calangianus
el març de 2011.

•

14 de setembre 2012: Reunió amb l’europarlamentari Sr. Tremosa amb motiu de la
decisió que prendrà el Parlament Europeu i el Consell sobre la comptabilització
d’emissions en relació a l’ús de la terra, al canvi d’ús de la terra i a la silvicultura (LULUCF).
La Xarxa, acompanyada per representants del Consorci Forestal de Catalunya i l’Institut
Català del Suro, sol·licità a l’eurodiputat la seva col·laboració amb el sector de manera que
la decisió contemplés el suro com a material específic diferent a la fusta i per modificar la
decisió respecte l’especificitat dels boscos mediterranis.

•

6 de novembre: Reunió amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, representat pel
Conseller i la Responsable de l’Àrea de Medi Ambient, per presentar-los, arrel de l’incendi
que afectà aquest territori a l’agost i en el marc del projecte Territoris Surers, una
campanya de recollida de taps de suro en aquesta comarca per, posteriorment, ser venuts
i destinar els beneficis obtinguts a accions de millora i gestió de suredes cremades.

•

14 de novembre: En el marc d’una visita d’Alcaldes de municipis de la província de Badajoz
al Parlament Europeu, Andrés Hernáiz de Sixte, Vicepresident de la Comissió Executiva,
aprofità l’oportunitat de presentar RETECORK i entregar documentació de la Xarxa a
l’eurodiputat Alejandro Cercas Alonso, a Brussel·les.

•

23 de novembre: Reunió amb representants de set dels socis portuguesos de RETECORK a
l’Observatório da Cortiça de Coruche per analitzar possibles noves vies de cooperació
després de que a l’Assemblea General, celebrada el setembre a Santa Maria da Feira, es
mostrés interès per analitzar quines possibilitats hi hauria de que la xarxa de socis
portuguesos gestionés projectes de desenvolupament local sostenible lligats al suro a
nivell nacional.

•

28 i 29 de novembre: RETECORK organitzà una taula rodona a les Jornades Tècniques de
l’Espai Català Transfronterer organitzades per la Generalitat de Catalunya, el Govern de
les Illes Balears, la Région Languedoc-Roussillon i la Région Midi-Pyrénées. La taula rodona,
que es desenvolupà en la jornada celebrada a La Jonquera, comptà amb la participació
d’André Bordaneil, Alcalde de Maureillas-Las Illas; Alfons Quera, Alcalde de Agullana; Sergi
Sabrià, Secretari General d’AECORK; Renaud Piazzetta, Director de l’Institut Méditerranéen
du Liège; i Enric Vigas, President de C.E.Liège, els quals van compartir i explicar
l’experiència de pertànyer a RETECORK i els projectes que es duen a terme a nivell de
cooperació internacional i transfronterera.

•

4 de desembre: Visita al municipi de Sestrica, de la província de Saragossa, i trobada amb
l’Alcalde, el Sr. Miguel Pinilla, i el Secretari de la localitat, el Sr. Juan C. Martínez. Després
de la seva adhesió a RETECORK, la trobada va permetre presentar els programes de treball
que la Xarxa està desenvolupant així com es van comentar també les inquietuds del
consistori per valoritzar el paisatge surer de Sestrica, el qual s’aprofità per visitar.

•

13 de desembre: El President de la Comissió Executiva de RETECORK, Lluís Medir, va
rebre el premi Gla d’Or atorgat per la patronal catalana del suro, AECORK, per la seva
dedicació desinteressada, passió pel suro i la creació i lideratge de RETECORK, iniciativa
que l’associació empresarial qualificà de gran potencial i que serveix al sector surer per fer
lobby enfront a les administracions públiques, que vetlla pels interessos i el
desenvolupament sostenible dels territoris i municipis surers.

•

31 de desembre: Inici del procés d’ampliació de socis a Itàlia. Des de la Comune di
Calangianus es realitzen contactes amb la Comune di Monti i la Associazione Nazionale
Comuni Italiani (ANCI) per oferir-los la possibilitat d’adherir-se a la Xarxa.

