Territoris Surers. El suro y els paisatges surers com a base del
desenvolupament sostenible en zones rurals
Cofinançat per:

Al 2010, es concedeix una subvenció de 573.125,56€ al projecte pilot Territoris Surers. El suro y
els paisatges surers com a base del desenvolupament sostenible en zones rurals en el marc de
la convocatòria de la Xarxa Rural Nacional. El projecte és cofinançat pel Ministeri de Medi
Ambient i Medi Rural i Marí i el FEADER (Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural). Es
tracta d’un projecte plurianual, del 2010 al 2013 i el finançament és del 90%.
El sector i els territoris surers s’enfronten en l’actualitat a una sèrie d’amenaces que redueixen
la seva competitivitat i que requereixen solucions innovadores que permetin millorar la
qualitat dels boscos i les suredes, generar nous aprofitaments dels recursos forestals,
diversificar la gama de productes elaborats, valoritzar el tap de suro i les seves excel·lents
propietats enfront als seus competidors i promoure la innovació. Així mateix, és necessari
generar noves activitats econòmiques en aquests territoris, vinculades als paisatges i al
patrimoni tangible i intangible.
El projecte que es presenta vol ajudar a consolidar la singularitat i la identitat pròpia dels
territoris surers i fer d’això un nou element de desenvolupament rural. Les accions previstes es
dirigeixen a buscar noves oportunitats pel sector, recolzar la seva estructura productiva,
millorar la capacitació dels seus treballadors i crear noves fonts d’ocupació a través d’una
gestió sostenible de les suredes que asseguri la seva viabilitat i la seva estratègica funció
ecològica. També, es pretén conscienciar a la ciutadania sobre la importància del consum de
productes que utilitzen suro com contribució activa a la conservació dels boscos mediterranis.

Objectius generals
El projecte Territoris Surers s’ha fixat els següents objectius:
-

-

-

-

-

Reforçar la competitivitat dels territoris mitjançant una major articulació territorial i
una major cooperació entre els actors públics locals i els integrants de la cadena
productiva.
Fomentar la innovació i el desenvolupament tecnològic en el sector com element clau
per augmentar la seva productivitat, competitivitat i l’obertura de nous mercats, de
manera que pugui mantenir la seva funció de motor de desenvolupament econòmic.
Facilitar, a través de l’activitat surera i la seva implicació en els sectors primari,
secundari i terciari, la creació de treball estable, fixant població i millorant la qualitat
de vida dels habitants en aquests territoris.
Promoure l’ús del suro com producte natural, orgànic, renovable, biodegradable, que
s’obté a partir d’una gestió forestal sostenible i que fixa CO2 de l’atmosfera.
Promoure noves activitats econòmiques basades en la valorització dels paisatges
surers i del seu patrimoni cultural i etnològic, com són el turisme, la gastronomia, etc.
que ajuden a promoure la multifuncionalitat en el medi rural.
Enfortir la Xarxa RETECORK com entitat de referència que representa els interessos de
les col·lectivitats territorials amb presència del sector surer, assegurant el seu
desenvolupament sostenible.

Municipis integrats en el projecte
Andalusia
Alcalá de los Gazules
Cortes de la Frontera
Hornachuelos
Jimena de la Frontera
Los Barrios
Tarifa
Catalunya
Calonge
Cassà de la Selva
Llagostera
Palafrugell
Santa Coloma de Farners
Sant Celoni
Sant Feliu de Guíxols
Tordera
Extremadura
San Vicente de Alcántara
Mancomunidad Integral de la Sierra de San Pedro
Comunitat Valenciana
Eslida
Castella-la Manxa
Navahermosa
Castella i Lleó
Muelas del Pan

Activitats proposades
Posada en marxa del projecte: Adequació de dos seus tècniques situades a Palafrugell
(Catalunya) i San Vicente de Alcántara (Extremadura); disseny i implementació d’una
estructura de comunicació permanent així com la constitució de les Comissions de seguiment i
avaluació del projecte.
Anàlisi de les potencialitats i noves oportunitats dels territoris surers: Anàlisi de l’estructura
productiva i dels recursos endògens dels territoris; tallers participatius pel disseny de línies de
treball basades en la nova economia, innovació, valorització del patrimoni, noves tecnologies,
etc. i presentació d’aquestes línies de treball en els diferents territoris.
Accions de gestió i innovació en el sector: Foment de la gestió forestal i suport al treball en
xarxa; difusió d’estudis de I+D relacionats amb processos productius, traçabilitat dels
productes de suro, gestió de residus industrials, comercialització, noves tecnologies adaptades
al sector, noves aplicacions vinculades a l’artesania, moda, disseny, etc. i accions de formació
en els territoris integrats en el projecte.
Plataforma conjunta per promocionar el suro: Disseny i implementació d’un pla de relacions
institucionals i elaboració de materials divulgatius i suport a la realització de campanyes de
promoció dels vins tapats amb suro així com del seu reciclatge.
Difusió de la cultura i etnografia del suro, creació de productes turístics: Promoció turística i
creació de producte a través del treball en xarxa entre espais naturals surers i museus i centres
d’interpretació vinculats a la cultura del suro.

Material promocional
-

Exposició fotogràfica Paisatge Surer. Mediterrani. Divers

Paisatge Surer. Mediterrani. Divers és una exposició fotogràfica emmarcada al projecte
Territoris Surers, cofinançat pel Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí i el
FEADER (Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural).
L’exposició pretén, a través de les fotografies de Lluís Català, transmetre la diversitat
del paisatge surer a nivell estatal i unir coneixements tècnics i d’altres de caràcter
vivencial mitjançant els textos que l’acompanyen.
Degut a la pluralitat lingüística dels territoris surers espanyols, l’exposició ha estat
editada de forma bilingüe, mantenint la llengua original dels textos de vivències per no
deixar perdre la seva riquesa lingüística.

