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Consorci semipúblic:

• Generalitat de Catalunya:

– Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació.

– Departament d‘Empresa i Ocupació.

• Associació d’Empresaris Surers de Catalunya
(AECORK)

INSTITUT CATALÀ DEL SURO

(AECORK)

• Consorci Forestal de Catalunya (CFC)

• Cambres de comerç: Sant Feliu de Guíxols,
Palamós i Girona.

• Municipis:

– Palafrugell i Cassà de la Selva.

• Universitat de Girona (UdG).

• Xarxa Europea de Territoris Surers (RETECORK).

• Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

Centre acreditat: 



INSTITUT CATALÀ DEL SURO

�Valoritzar el suro català i afavorir l’economia circular.

�Incrementar la col·laboració entre el sector forestal i industrial.

�Acreditar controls de qualitat al Laboratory Cork Center.

�Potenciar la R+D+i  noves aplicacions del material.

�Vincular l’enoturisme i els territoris surers.

�Fomentar la internacionalització del sector surer català.

Eixos principals:



SUPERFICIE
PRODUC.

(T/ANY)

TOTAL  
MUNDIAL

2.687.000
ha

270.000
Tm

PORTUGAL 860.000 ha 136.000 Tm

ESPANYA 725.000 ha 78.000 Tm

ITALIA 144.000 ha 11.000 Tm

FRANÇA 44.000 ha 7.000 Tm

TUNÍSIA 99.000 ha 10.000 Tm

ALGERIA 440.000 ha 10.000 Tm

Territoris surers i producció

LA SUREDA

ALGERIA 440.000 ha 10.000 Tm

MARROC 375.000 ha 18.000 Tm

TOTAL  
ESPANYA

725.000
ha

76.500 Tm

ANDALUCIA 350.000 ha 32.500 Tm

EXTREMADURA 250.000 ha 18.500 Tm

CATALUNYA 83.000 ha 5.000 Tm

ALTRES  
CCAA

40.000 ha 20.500 Tm



LA SUREDA

Bosc català d’alzina surera Bosc del sud d’Espanya

El territori català surer (83.000 ha) actualment té una baixa productivitat (5000 

Tm/any), té potencial per triplicar-ho en els propers anys.  



LA SUREDA

Cada 10-14 anys 
es pot fer una  

extracció  

Procés d’extracció

L’alzina surera 
adulta 35-
40anys  i Ø 

65cm, primera 
extracció.

L’extracció es 
realitza de 

forma manual 

extracció  



•Embornal de CO2

• Font de biodiversitat

• Gran resistència al foc

• Varietat de gestió del bosc

LA SUREDA

Aspectes biològics i forestals

• Aprofitament forestal sostenible

• Natural, reciclable i renovable

• Economia Circular

•Barrera natural contra la desertificació



EL MATERIAL SURO

El suro és un dels materials naturals més

versàtils que es coneixen degut a que

reuneix un conjunt de propietats poc

freqüents. L’alzina surera té la capacitat de

regenerar el suro any darrera any.

Sabies que...

El suro de primera extracció (suro pelegrí) no

s’utilitza en la industria tapera. El suro

pelegrí i altres subproductes es poden

utilitzar en altres aplicacions (com la

construcció) fomentant la gestió forestal i
l’economia circular.



EL MATERIAL SURO

Estructura cel·lular 

Algunes de les seves propietats físiques i mecàniques són degudes a les característiques
estructurals a nivell cel·lular i l’estructura química de la paret vegetal (més de 40% de

suberina, lignina i polisacàrids).



1. Poc dens i  2. Impermeable 4. Bon aïllant 3. Bon aïllant 

PROPIETATS DEL SURO

Decàleg del suro

5. Elevada resistència 1. Poc dens i  

lleuger

8. Durador, 

estable i rígid

2. Impermeable 4. Bon aïllant 

acústic 

3. Bon aïllant 

tèrmic

7. Compressible, 

elàstic i flexible
9. Higroscòpic 10. 100% natural

5. Elevada resistència 

al moviment 

6. Capacitat 

d’amortiment



ECONOMIA CIRCULAR

Promoció i 

gestió forestal

Suro

Renovable i 

reciclatge

INDÚSTRIA 
VITIVINÍCOLA

Noves aplicacions

INDÚSTRIA

ARQUITECTURA

DISSENY



Casos pràctics de:

SOLUCIONS PER A:

ARQUITECTURA
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SOLUCIONS PER A:



CONCLUSIONS

� El suro és un dels materials naturals i versàtils degut a les 
seves propietats.

� El territori surer català té més potencial productiu. La 
promoció de noves aplicacions revaloritzaran el material i 
promouran l’economia circular.

� Solucions constructives sostenibles com a aplicacions del � Solucions constructives sostenibles com a aplicacions del 
suro. 



Moltes gràcies 
per la vostra atenció

Maria Verdum

Departament de R+D+i

icsuro@icsuro.com

mverdum@icsuro.com


