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1. Salutació de la presidenta 

Encarem el 2017 amb energies renovades després 

d'un 2016 de celebració del 25è aniversari de 

constitució de l’Institut Català del Suro. Una fita 

que ens omple de satisfacció i ens esperona a 

continuar i a créixer. Perquè aquests 25 anys ens 

han ensenyat que hem construït una institució de 

referència pel país, necessària per potenciar i 

desenvolupar amb èxit un sector estratègic, sostenible i molt arrelat al territori.  

 

Durant aquest últim any, han estat moltes les activitats commemoratives que hem programat 

per tal de mostrar les funcions i objectius de l’Institut Català del Suro, una institució que neix i 

evoluciona a partir de la vocació de les persones que l'integren i que és el punt de trobada 

entre el sector forestal, l'industrial i els emprenedors en noves aplicacions del suro català.  

 

Aquest any també hem volgut donar major visibilitat a tota la cadena de valor del sector surer, 

per reforçar les línies estratègiques que hem anat definint i prioritzant plegats, com són 

l’aposta per la sostenibilitat, la qualitat, la recerca, la millora de la relació amb el turisme i 

l’enologia, la generació de noves idees de negoci i de producte, l’adaptació al canvi climàtic i el 

relleu generacional, que sens dubte és l'objectiu principal darrera de totes les mesures.  

 

En aquests 25 anys hem construït unes sòlides bases pel futur del sector surer català i hem 

demostrat que la creació de l’ICSuro va ser un encert. Des d’aquí vull expressar un merescut 

agraïment i reconeixement a totes les persones que han fet possible aquesta institució de 

referència, qui van tenir la iniciativa de crear-lo, qui hi han contribuït al llarg de tots aquests 

anys i qui continua sumant-s'hi per fer gran el sector del suro català.  

 

És un plaer presentar la memòria de l’Institut Català del Suro del 2016, d’un any que ha estat 

tan especial per a tots nosaltres i que dóna peu a afrontar el futur amb confiança d'èxit. 
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2. L’organització 

2.1.  La Junta Directiva 

L’Institut Català del Suro (ICSuro) és un consorci público-privat, creat per Decret de Presidència 

l’any 1991, format pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (qui ostenta 

la presidència), el Departament d’Empresa i Coneixement, així com, AECORK (Associació 

d’Empresaris Surers de Catalunya), el Consorci Forestal de Catalunya, la Cambra de Comerç de 

Girona, els Ajuntaments de Palafrugell i Cassà de la Selva, la Universitat de Girona, la Xarxa 

Europea de Territoris Surers i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. 

 

 

 

2.2.  Equip tècnic 

L’Institut Català del Suro està format per un equip de llicenciats en biologia i química i tècnics 

de laboratori amb àmplia experiència en anàlisis químics, físics, microbiològics i sensorials en 

l’àmbit surer, ambiental i alimentari. L’entitat està en continua col·laboració amb centres 

tecnològics de referència mundial en el nostre àmbit de treball i regularment publica articles 

científics relacionats amb les nostres investigacions en les revistes més prestigioses. 

 

L’equip tècnic s’articula segons les següents àrees: direcció, R+D+i, qualitat i millora 

continuada, àrea química, àrea física i sensorial, àrea de microbiologia, comunicació i 

comptabilitat. 
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3. L’Institut Català del Suro 

3.1.  Missió i objectius 

Les funcions de l’ICSuro són les d’estimular el desenvolupament del sector, contribuir a la 

investigació i el coneixement, definir i presentar propostes d’actuació als organismes 

competents i altres accions per desenvolupar, afavorir i promocionar el sector surer català. 

 

El consorci té com a missió promoure el desenvolupament de tota la cadena de valor del 

sector surer català, des del bosc fins al producte final, mitjançant la investigació, la innovació i 

la promoció. 

 

 

 

3.2.  Línies estratègiques 2014-2020 

Fruit d’un intens treball d’anàlisi de la situació present i futura i del consens entre els diferents 

actors vinculats al sector surer, durant l’any  2014 es va concretar el Pla Estratègic de l’Institut 

Català del Suro fins l’any 2020 amb un seguit de línies de treball: 

 

• Potenciar el suro català: gran part del suro utilitzat a Catalunya no prové dels boscos 

catalans, per diferents circumstàncies. L’Institut Català del Suro avaluarà les raons 

objectives que ens han portat a aquesta situació per prendre accions en favor de la 

utilització del suro català.  

 

• Desenvolupar noves aplicacions del suro. Donar valor als subproductes generats: 

l’activitat surera catalana està estretament lligada a la fabricació de taps. Tot el suro 

residual s’aprofita però per activitats de menor valor. L’objectiu de l’Institut és 

desenvolupar aplicacions per aquest subproducte que tinguin un valor afegit major i 
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reforcin la competitivitat de les empreses i l’interès de l’explotació forestal de la 

sureda catalana. 

 

• Potenciar els territoris surers: els boscos de sureda catalana tenen una biodiversitat 

especialment alta i un valor socioeconòmic i cultural que cal aprofitar. A l’Institut 

Català del Suro ajudem al desenvolupament de productes turístics i a establir vincles 

entre el territori i les empreses i societat per potenciar el turisme industrial tot 

aprofitant les sinèrgies amb l’enoturisme.  

 

 

 

• Acreditar les credencials ambientals del suro: el suro és un material amb unes 

característiques químiques i físiques que el fan únic, i és un producte natural que fixa 

el diòxid de carboni de l’atmosfera i contribueix a la mitigació del canvi climàtic. A 

l’Institut es treballa per proporcionar estudis i dades contrastades dels beneficis 

d’aquest producte. 

 

• Potenciar la recerca i la innovació, especialment en matèria sensorial i de plagues: 

actualment els boscos de sureda catalans es troben amenaçats per algunes plagues 

que redueixen significativament el rendiment de les explotacions forestals. A l’Institut 

es treballa amb diferents centres de recerca per buscar solucions a aquest problema. 

 

• Fomentar la internacionalització: l’Institut Català del Suro col·labora amb centres 

d’investigació d’arreu del món i rep visitants de múltiples països per conèixer el que és 

un centre de referència a nivell mundial sobre el suro. Aquest fet es veu afavorit per 

l’elevada activitat exportadora de les empreses sureres catalanes i volem potenciar-ho 

cap als mercats emergents.  
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• Potenciar la comunicació i promoció i el màrqueting estratègic: el suro encara és un 

material desconegut per molta gent i empreses dins i fora del nostre territori. Les 

seves qualitats encara són motiu d’estudi i és important fer-ne difusió per 

promocionar-lo. A l’Institut Català del Suro es promociona aquest material i es pretén 

generalitzar el seu coneixement arreu d’Europa i el món. 

 

• Incrementar les interaccions entre el sector forestal surer i el sector industrial: és 

imprescindible que els propietaris i gestors forestals treballin conjuntament amb el 

sector industrial per tal de resoldre els principals problemes d’abastament de producte 

i resolució de problemes de plagues. L’Institut actua com a pont entre aquests sectors i 

establim projectes conjunts al llarg de tota la cadena de valor del suro. 
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4. Activitats 2016 

4.1.  Projectes R+D+i 

 

AVALUACIÓ DE LA PERMEABILITAT A L’OXIGEN DELS DIFERENTS TIPUS DE TAPAMENTS 

DESCRIPCIÓ I OBJECTIU: Realització d’un estudi comparatiu de permeabilitat a l’oxigen entre 

els diferents tipus de tapaments que permetrà disposar de més informació sobre cada 

producte, definir la posició dels taps de suro respecte altres tipus de tapaments i, si cal, 

proposar millores per a obtenir uns taps més competitius. L’estudi que es proposa determinarà 

la transferència d’oxigen dels diferents tipus de tapament al llarg del temps. En aquest sentit, 

la metodologia aplicada serà la mateixa que la utilitzada en els estudis de Nomacorc. 

Igualment, s’analitzaran compostos indicadors de reducció i oxidació per tal de completar els 

resultats obtinguts. 

CRONOGRAMA: juliol/agost 2016 - setembre 2018  

 

PROJECTE RETOS: “INTERACCIONA - DESENVOLUPAMENT D’ETIQUETES ACTIVES PRODUÏDES 

A GRAN ESCALA” 

DESCRIPCIÓ I OBJECTIU: L’ICSuro col·labora en el projecte INTERACCIONA, el qual té per 

objectiu posar en contacte ambdós sectors, el de l’etiquetatge i l’electrònica impresa, a partir 

del desenvolupament d’etiquetes funcionalitzades a incorporar en ampolles de vi i begudes 

espirituoses. Les funcions afegides a les etiquetes seran, d’una banda, elements 

electroluminiscents amb fins publicitaris i, de l’altra, etiquetes sensitives per a controlar el 

procés d’evolució del vi durant el seu transport. Ambdues accions s’activaran per tecnologia 

NFC (Near Field Connection) a través d’una nova aplicació per a mòbils dissenyada 

expressament pel present projecte. A més, les etiquetes sensitives recolliran i enviaran les 

dades a l’empresa productora. INTERACCIONA incidirà sobre tots els elements de la cadena de 

valor degut a la composició equilibrada del consorci. Així, s’atacarà el disseny, 

desenvolupament de materials i processos, desenvolupament de maquinària i implementació 

del producte final en rotativa. El principal avantatge que oferirà aquest producte electrònic 

serà atraure l’atenció dels consumidors en les seves interaccions amb un producte quotidià.  

CRONOGRAMA: juny 2016 - desembre 2018 

ACTIVITATS DESENVOLUPADES: L’11 de novembre de 2016 va tenir lloc una reunió kick-off. 
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LIFE 14ENV/ES/460 ECORKWASTE  

DESCRIPCIÓ I OBJECTIU: El projecte LIFE-ECORWASTE, Gestió integrada i sostenible del 

subproducte de la indústria surera, s’implementarà des del setembre del 2015 fins al desembre 

del 2018. Durant el projecte, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), el Centre 

Tecnològic de Manresa (CTM), TYPSA, el Clúster Vitivinícola Català - INNOVI i l’Institut Català 

del Suro (ICSuro) investigaran dos sistemes de reutilització del subproducte de la indústria 

surera. D'una banda, es construirà un aiguamoll híbrid artificial amb suro, que s'instal·larà a la 

planta de Codorniu de Sant Sadurní d'Anoia, i on es faran servir els subproductes de suro com 

a material granular absorbent per al tractament de les aigües residuals del sector vinícola. 

D’altra banda, es preveu la construcció d'una planta pilot de gasificació, al CTM de Manresa, 

per avaluar el potencial energètic de les diferents granulometries de suro. L’objectiu principal 

del projecte ECORKWASTE és la demostració de la viabilitat tècnica, mediambiental i 

econòmica de la valoració del subproducte del suro. Es tracta d’utilitzar el subproducte de 

granulat de suro com a material biosorbent en aiguamolls per l’eliminació de compostos 

orgànics en un sistema de tractament d’aigües residuals. Per altra banda, el granulat de suro 

s’utilitzarà com a substrat per a la valorització energètica en un procés de gasificació. 

 

 

 

 

 

El programa LIFE és l'instrument de finançament de la Unió Europea en relació amb el medi 

ambient i el clima, el qual té per objectiu general contribuir a l'aplicació, actualització i 

desenvolupament de la política i la legislació ambiental i climàtica de la UE, mitjançant el 

cofinançament de projectes europeus amb valor afegit. 

CRONOGRAMA: octubre 2015 - desembre 2018 

FINANÇAT PER: LIFE Environment and Resource Efficiency (2015-2018) 

MÉS INFORMACIÓ: www.ecorkwaste.eu 

ACTIVITATS DESENVOLUPADES:  

19 d’abril: Reunió de treball al Centre Tecnològic de Manresa. 

5 de maig: Reunió de treball a la Universitat Politècnica de Catalunya. 

10 de maig: Reunió de treball en el marc del projecte ECORKWASTE. 
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20 de juny: Reunió de treball a Sant Sadurní d’Anoia, a les instal·lacions de caves Codorniu. 

29 de setembre: Reunió de treball 

a la Universitat Politècnica de 

Catalunya. 

2 de novembre: Reunió de treball 

de seguiment a la seu de l’Institut 

Català del Suro. 

8 de novembre: Presentació del 

projecte ECORKWASTE a la jornada 

de projectes LIFE a la Fundació 

Centre Tecnològic de Manresa. 

 

ECONOMIA CIRCULAR:  DESENVOLUPAMENT D'UN MATERIAL ECOSOSTENIBLE EN BASE 

SURO PER A LA SEVA APLICACIÓ EN LA FABRICACIÓ ADDITIVA. 3DCORK 

DESCRIPCIÓ I OBJECTIU: El projecte pretén crear un nou producte amb base de suro utilitzable 

per a la impressió additiva, extrusió, injecció i manufactura, anomenat 3DCork. 3DCork serà un 

material nou amb més d’un 20% de composició en massa de suro; i biodegradable, per tant 

ecosostenible. 

CRONOGRAMA: Acord de col·laboració - desembre 2016; execució - exercici 2017. 

 

“CONSTRUCTED WETLAND AND VEGETATED WALL CONCEPT INTEGRATION (WETWALL 

SYSTEM) AS AN INNOVATIVE WASTERWATER TREATMENT AND THERMAL INSULATION 

TECHNOLOGY 

DESCRIPCIÓ: Col·laboració amb la tesi doctoral de Joana América Castellar da Cunha. 

 

LABORATORI DEL SURO  

DESCRIPCIÓ: Col·laboració amb la Universitat de Girona. 

FINANÇAT: A través de MINECO i coordinat per la Universitat Politècnica de Madrid. 

 

ELIMINACIÓ SELECTIVA DE COMPOSTOS AROMÀTICS NO DESITJATS (PRINCIPALMENT TCA) 

EN UNA MATRIU DETERMINADA (VI, FUSTA, CARTRÓ O SURO) MITJANÇANT UN CONJUNT 

ABSORBENT 
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DESCRIPCIÓ: Estada post doctoral Universitat Rovira i Virgili. La finalitat del Campus 

d’Excel·lència Internacional Catalunya Sud (CEICS), impulsat per la Universitat Rovira i Virigili, 

és facilitar la incorporació de doctors als entorns laborals no acadèmics. En aquest sentit, a 

Catalunya s’han contractat tres doctors que desenvoluparan projectes d’R+D+I rellevants per a 

l’estratègia i competitivitat de les 

organitzacions de les que formen part, 

vinculades als àmbits d’especialització: 

química i energia, nutrició i salut, 

turisme, enologia i, patrimoni i cultura. 

 

Pel que fa a l’Institut Català del Suro, l’àmbit de treball serà l’enologia amb el projecte 

“Eliminació selectiva de compostos aromàtics no desitjats en una matriu de vi, fusta, cartró o 

suro mitjançant biosorbents”, que realitzarà el doctor Jordi Lladó. L’objectiu principal d’aquest 

estudi es base en la capacitat de transferència del TCA cap a un líquid de maceració i la 

capacitat biosorbent del carbó actiu per descontaminar el vi, la fusta, el cartró o els taps de 

suro. I, la posterior, incorporació d’aquest procés de prevenció i descontaminació en empresa.  

CRONOGRAMA: Acord de col·laboració - desembre 2016; execució - gener a juny 2017. 

 

ELECTRONIC NOSE TO DETECT HALOANISOLES IN CORK STOPPERS  

DESCRIPCIÓ I OBJECTIU: Es tracta del desenvolupament d’una 

tecnologia per evitar la presència de taps de suro amb TCA en el procés d’embotellat, fet que 

tindria un impacte positiu en els consumidors de vi i incrementaria la confiança en l’ús 

d’aquest sistema de tapament natural. El sistema proposat es basa en una tecnologia de 

detecció d’olor aplicant un nas electrònic que permet la detecció de compostos orgànics 

volàtils (COVs) a concentracions molt baixes. L’ús d’aquesta nova tecnologia abans de 

l’embotellament permetria la separació dels taps afectats amb TCA abans d’entrar a la cadena 

d’embotellat. 

CRONOGRAMA: 2012 - 2016 

FINANÇAT PER: Seventh Framework Programme. Research for SMEs 

MÉS INFORMACIÓ: www.encork.eu 
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DESENVOLUPAMENT I MILLORA DE TECNOLOGIES PER A LA VALORITZACIÓ DE 

SUBPRODUCTES DE LA INDÚSTRIA SURERA. AECORK - ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS SURERS 

DE CATALUNYA  

DESCRIPCIÓ I OBJECTIU: L'objectiu principal del projecte fou realitzar el plantejament per 

desenvolupar i/o millorar tecnologies per a la fabricació de nous productes amb suro. La 

matèria primera de partida ha estat subproductes de la indústria surera, amb la intenció de 

maximitzar l'ús de subproductes i residus del 

sector surer impulsant la bioeconomia de les 

regions sureres. 

CRONOGRAMA: 2016 

ACTIVITATS DESENVOLUPADES: Durant tota 

l’anualitat s’han desenvolupat reunions 

tècniques per al seguiment del projecte. 

 

INTEGRATIVE MANAGEMENT FOR AN IMPROVED ADAPTATION OF CORK OAK FOREST TO 

CLIMATE CHANGE. LIFE+SUBER 

DESCRIPCIÓ I OBJECTIU: El canvi climàtic suposa 

una important amenaça per a la conservació de 

les suredes, la producció sostenible de suro i la 

cadena de valor lligada amb aquest producte. Entre les principals amenaces que 

previsiblement afectaran les suredes, i els efectes de la qual ja s’estan manifestant actualment, 

s’ha de destacar: la menor vitalitat i productivitat degut a un major estrès hídric, el increment 

de les plagues especialment Coraebus undatus, i la major freqüència de grans incendis 

forestals. A més a més, aquests impactes previsibles es sumen a un marc legislatiu en molts 

aspectes, inadequat per a fer front a aquest nou context. Aquest projecte té com a objectiu 

principal, la implementació i transferència de tècniques innovadores de gestió forestal en 

suredes per a promoure l’adaptació al canvi climàtic i incrementar la resiliència dels sistemes 

forestals dominats per Quercus suber, afavorint així la conservació i el manteniment de la 

cadena de valor associada. 

CRONOGRAMA: 2014 - 2018 

FINANÇAT PER: Life+2013; i coordinat pel Consorci Forestal de Catalunya  

MÉS INFORMACIÓ: www.lifesuber.eu 
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ACTIVITATS DESENVOLUPADES:  

21 de gener: Reunió de treball per a la coordinació del projecte a la seu del Consorci Forestal 

de Catalunya. 

16 de desembre: El municipi de Darnius acull la 

jornada tècnica “La qualitat del suro: classificació i 

valoració de les darreres campanyes. Avenços en 

el control del corc”, organitzada pel Centre de la 

Propietat Forestal i el projecte Life+SUBER. En 

aquesta jornada van presentar propostes 

tècniques i empresarials per a millorar la valorització del suro de qualitat, així com la feina que 

s’està fent en el marc del projecte en relació al control del corc (Coraebus undatus) i a la 

reducció dels efectes del canvi climàtic sobre les suredes catalanes. Es valorà, també, l’impacte 

de l’aplicació d’aquestes propostes en les darreres campanyes de lleva. 

 

CARACTERITZACIÓ DEL SURO I SUBPRODUCTES DE LA INDÚSTRIA SURERA. VALORITZACIÓ 

D’AQUESTS COM A BIOSORBENTS D’HIDROCARBURS AROMÀTICS POLICÍCLICS EN AIGÜES 

D’ESCORRENTIA (TESI DRA. PATRICIA JOVÉ MARTÍN) 

DESCRIPCIÓ I OBJECTIUS: El suro és un material natural, renovable i biodegradable amb una 

combinació de propietats que el fan únic i versàtil. La producció de suro i la seva transformació 

han estat activitats tradicionals i artesanals. Actualment, a Espanya el sector surer es centra 

principalment en la indústria tapera donat que la producció de taps de suro representa 

aproximadament el 70% del mercat surer. No tot el suro que s'extreu és apte per a la 

fabricació de taps de manera que, aquesta activitat genera subproductes o suro no 

“taponable" com seria el cas del suro pelegrí (o de primera pela) o suro amb defectes físics i/o 

sensorials. 

 

La disponibilitat de subproducte i el fet que en els darrers anys s'ha intensificat la promoció i 

divulgació de les propietats del suro, han propiciat el desenvolupament de noves aplicacions 

del material, entre les que cal destacar les destinades a solucionar problemes ambientals. 

Aquest seria el cas de l’aplicació del suro com a biosorbent de contaminants orgànics com els 

hidrocarburs aromàtics policíclics (HAPs), o compostos molt resistents a la degradació que es 

troben a l’aire, el sòl i als ambients aquàtics. Si bé fins ara s'ha investigat l'estructura i les 
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propietats del suro, poc s’ha descrit sobre la relació entre aquestes i la capacitat  adsorbent 

d'aquest material, raó per la qual aquesta relació també ha estat motiu d’investigació en el 

present treball. 

 

Per altra banda, aspectes com l'escassetat d'aigua, l'augment de la consciència ambiental o la 

redacció de reglaments més estrictes sobre la qualitat de l'aigua, estan potenciant l'ús de 

recursos hídrics alternatius com l'aigua de pluja i l’aigua d’escorrentia. En aquest context, la 

gestió sostenible d'aquests recursos ha de tenir en compte tant la prevenció de 

desbordaments d'aigües pluvials com la recuperació i reutilització de part d'aquesta aigua. El 

tractament i reutilització de l'aigua 

d'escorrentia implicaria la disminució del 

seu volum i la reducció de la demanda 

d'aigua per a altres usos, donat que 

l'aigua d'escorrentia tractada és una font 

alternativa d'aigua amb un gran 

potencial.  

 

L’objectiu general d’aquesta tesi és caracteritzar el suro i subproductes que es generen durant 

la fabricació dels taps, i valorar el seu potencial com a biosorbents d’hidrocarburs aromàtics 

policíclics presents en l’aigua d’escorrentia. 

CRONOGRAMA: 2010 - 2015; presentació de la tesi Dra. Patricia Jové, 20 de gener de 2016.  

COL·LABORADORS: Universitat de Girona - UdG  

 

PRESENTACIÓ D’UNA NOVA SORTIDA PER VALORITZAR EL SUBPRODUCTE DE SURO AL 

TALLER INTERNACIONAL DE L’ASSOCIACIÓ EUROPEA D’INNOVACIÓ EN AGRICULTURA 

DESCRIPCIÓ I OBJECTIUS: El dies 10 i 11 de novembre l’ICSuro va participar a Viena (Àustria) al 

workshop “Noves cadenes de valor d’un bosc multifuncional” organitzat per EIP- AGRI (The 

Agricultural European Innovation Partnership) amb l’assistència de 80 persones provinents de 

19 països europeus representants de centres tecnològics de recerca, propietaris i gestors 

forestals, ramaders i agricultors, i representants del govern en matèria agroforestal. 
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L’objectiu principal d’aquest taller va ser posar en comú experts en matèria agroforestal per tal 

de trobar noves idees i sobrepassar el buit entre la recerca i la pràctica. Al mateix temps, 

també conèixer la realitat agroforestal dels països membres i compartir la gestió dels seus 

boscos. 

 

 

Foto: EIP-AGRI workshop ‘New value chains from multifunctional forests’ - copyright European Commission. 

 

Tècnics de l’ICSuro presentaren en aquest taller un cas d’estudi en forma de pòster en el que 

s’explicava la utilització del subproducte de la indústria surera com a matèria prima per a la 

impressió 3D “High value 3D printed products from low quality cork raw materials”. Al llarg 

dels últims anys, els boscos catalans han sigut protagonistes de grans incendis forestals, com el 

del 2013 a l’Alt Empordà o el 2014 al termes municipals de Calonge, Palamós i Vall-llobrega. 

Aquests incendis han deixat grans masses de sureda cremada que necessita ser valoritzada 

perquè els gestors forestals en treguin un rendiment i la puguin gestionar de nou. Per això, 

aquest suro es podria utilitzar en noves aplicacions com la impressió 3D. 

 

Els estudis presentats van servir per mostrar part de les inquietuds 

del sector forestal europeu i van ser la base de treball per els nous 

reptes comuns en l’àmbit agroforestal. Aquest taller va servir per 

connectar persones de diferents nacionalitats que treballen el 

mateix àmbit, compartint el seu coneixement per assolir nous 

objectius de futur. A partir d’aquí, des de EIP-AGRI promouran la 

creació de grups operacionals europeus per tal de treballar la 
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innovació en el sector agroforestal. Actualment l’ICSuro participa en diversos grups operatius 

en l’àmbit nacional i internacional en matèria de recerca i innovació.  

 

PRESENTACIÓ TESI DOCTORAL DE JORGE SIERRA A L’ESCOLA D’ENGINYERS DE LA 

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 

DESCRIPCIÓ: Aquesta tesi doctoral estudia la utilització del suro com a material aïllant per a la 

millora de l’eficiència energètica en la construcció i les edificacions. 

CRONOGRAMA: Tesi presentada el 25 de novembre de 2016. 

 

4.2.  Comunicació 

12 de gener: Assistència i participació a la jornada “Petjada CO2” en el marc del Clúster INNOVI 

- La Vola. 

13 de gener: L’Institut Català del Suro rep la visita de representants d’Indústries 

Agroalimentàries del Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de 

Catalunya.  

14 de gener: Reunió de treball amb representants 

del Departament d’Empresa i Ocupació de la 

Generalitat de Catalunya. 

20 de gener: L’ICSuro rep la visita de l’Escola d’Hostaleria de Lloret de Mar.  

21 de gener: Assistència i participació a la Comissió Executiva del Clúster INNOVI.  

21 de gener: Assistència a la presentació del 

projecte From Bark to Bottle de la mà de la 

Cork Forest Conservation Alliance, Two Birds 

One Stone i el Consorci de Les Gavarres. El 

sector surer i el turístic s’uneixen per oferir 

un producte global a tots aquests visitants 

interessats en descobrir una cultura única de 

la conca mediterrània, la surera. From Bark 

to Bottle veu la llum com un viatge lúdic que combina activitats relacionades amb el món 

surer, així com d’altres que serviran per descobrir els valors més atractius de cada territori 

visitat. El projecte neix amb la intenció de reconèixer i mostrar els grans beneficis vinculats a 
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l’ús del suro mitjançant una experiència ecoturística que recorre algunes de les zones 

productores més emblemàtiques d’Espanya: Extremadura, Andalusia i Catalunya. A través 

d’aquesta experiència, es busca que els viatgers comprenguin les relacions entre els elements 

que caracteritzen els territoris surers; gaudeixin del seu patrimoni natural, cultural, 

gastronòmic... de les seves gents i paisatges; en definitiva, que visquin aquests territoris, 

reconeguin els seus valors i siguin capaços de promocionar-los a la seva tornada.  

28 de gener: Assistència i participació a la reunió de 

treball del Clúster INNOVI a les instal·lacions d’ACC1Ó. 

28 de gener: L’Institut Català del Suro adquireix nova 

maquinària, clau per a la consecució de les seves 

investigacions i estudis, una impressora 3D.  

1 de febrer: L’ICSuro participa en la reunió de la 

Comissió Tècnica d’AECORK, Associació d’Empresaris 

Surers de Catalunya.  

3 de febrer: Assistència a la reunió de treball de la 

“Ruta del Vi”, impulsada per la DO Empordà. 

5 de febrer: Participació en l’Assemblea del Clúster 

INNOVI. 

5 de febrer: Reunió de treball amb representants de l’Escola d’Hostaleria i Turisme de 

Barcelona (CETT) per a la concreció de futures col·laboracions conjuntes. 

11 de febrer: En el marc del projecte “Taps de finca”, es van dur a terme visites a cellers de la 

DO Empordà per conèixer la seva disponibilitat i voluntat d’adherir-se a la iniciativa.  

15 de febrer: Reunió de treball en el marc del Clúster INNOVI per a la presentació de 

candidatures conjuntes a convocatòries de finançament de projectes.  

16 de febrer: De nou en el marc del projecte “Taps de finca”, es procedeix amb les visites a 

cellers de la DO Empordà per explicar-los-hi la iniciativa i conèixer les seves possibles 

implicacions. 

22 de febrer: L’ICSuro, AECORK i la Universitat Rovira i Virgili (URV) signen un conveni de 

col·laboració per promoure el coneixement sobre el tapament dels vins i caves amb taps de 

suro. La URV forma enòlegs de nivell universitari a través de la Facultat d’Enologia, impartint el 

grau d’Enologia i el màster en Begudes Fermentades, entre altres ensenyaments. 
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D’acord amb el conveni, les tres entitats aprofundiran en la utilització del suro per als 

tapaments de vins i caves en la formació dels futurs enòlegs i en el món vitivinícola. Això es 

materialitzarà entre d’altres amb la organització d’una jornada docent, amb visita dels 

estudiants de la URV a l’àrea de producció de suro de Girona; promovent dos treballs finals 

del màster en Begudes Fermentades als estudiants sobre una temàtica relacionada amb 

tancaments de taps de suro, i oferir-la també en el catàleg de treballs finals del grau 

d’Enologia.  

23 de febrer: Assistència i participació en la Comissió Executiva del Clúster INNOVI. 

24 de febrer: Assistència a la jornada informativa de la convocatòria de projectes RIS3CAT a les 

instal·lacions d’INNOVI. 

24 de febrer: L’Institut Català del Suro rep la visita d’uns representants d’una empresa surera. 

A més de mostrar-los-hi les projectes en els que s’estan treballant i les instal·lacions, se’ls va 

oferir la possibilitat de realitzar un panell sensorial per descobrir els aromes del suro. 

26 de febrer: L’ICSuro participa en la reunió de la Comissió Tècnica d’AECORK, Associació 

d’Empresaris Surers de Catalunya. 

8 de març: En el marc del projecte “Taps de finca”, 

representants de l’ICSuro realitzen visites a cellers de la 

DO Empordà per presentar-los-hi la iniciativa i conèixer 

les seves inquietuds. 

9 de març: L’Institut Català del Suro rep la visita de 

representants d’ACC1Ó, l’agència per a la competitivitat 

de l’empresa de la Generalitat de Catalunya.  
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10 de març: Enòlegs francesos visiten les instal·lacions de 

l’ICSuro i el Laboratori Cork Center, atenent a les 

explicacions que els tècnics els van oferir sobre els projectes 

que desenvolupen.  

11 de març: Reunió de treball entre representants de 

l’ICSuro i la DO Empordà per tractar assumptes del projecte 

“Taps de finca” i definir les properes actuacions. 

16 de març: Realització d’un taller d’Ecodisseny i Ecoinnovació en el sector surer, organitzat 

per l’ICSuro. El taller va comptar amb la col·laboració d’AECORK, la Universitat CUD 

Zaragoza, Inèdit-Innovació SL, Sostenipra, ICTA i la UAB. La jornada  es va emmarcar en el 25è 

aniversari que l’ICSuro va celebrar el 2016 i forma part de les seves línies estratègiques 

relacionades amb les noves aplicacions del suro. 

 

 
 

L’objectiu d’aquest taller va ser el de posar en contacte investigadors, arquitectes, empreses 

desenvolupadores de nous productes de suro, universitats, etc., amb la finalitat de que puguin 

sorgir projectes o idees susceptibles de poder-se materialitzar. Hi van assistir més de 30 

professionals provinents de diferents disciplines interessats en material-suro. 

17 de març: El director de l’ICSuro es reuneix amb la Direcció General de Forests al Parlament 

de Catalunya. 

22 de març: L’ICSuro es reuneix amb representants del Consell Comarcal del Baix Empordà 

amb l’objectiu d’establir sinèrgies de col·laboració en matèria turística per a la promoció dels 

territoris surers. 
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29 de març: Jornada de formació i visita dels estudiants 

d’enologia de la Universitat Rovira i Virgili. L’activitat va 

començar a la finca forestal de Can Vilallonga, amb una 

explicació sobre l’alzina surera i la seva vessant sostenible; 

tot seguit, ja a les instal·lacions de l’Institut Català del 

Suro, se’ls va oferir 

una xerrada sota el títol “El suro en l’enologia” i van 

tenir l’oportunitat de realitzar un taller - anàlisi sensorial 

d’aromes del suro. Així mateix, els estudiants van visitar 

un parell d’empreses sureres, una a Cassà de la Selva i 

l’altra a Palafrugell.  
 

 
 

30 de març: Celebració de la Junta del Clúster INNOVI a 

l’ICSuro. En el marc del 25è aniversari de l’Institut, s’ha fet 

tot el possible perquè les entitats amb les que es 

col·labora o se’n forma part, puguin conèixer en persona 

les instal·lacions i el Laboratori Cork Center, així com tots 

els projectes que es duen a terme.  

31 de març: Assistència a la Jornada tècnica “El suro i el cava. Recursos, tècniques i 

vinculacions”, organitzada pel Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 

(mNACTEC), el Museu del Suro de Palafrugell i Emovins, a Terrassa. L’objectiu fou oferir un 

recorregut pels recursos, les tècniques i les vinculacions de la indústria surera i del cava a 

Catalunya, fent un especial èmfasi en la relació entre els surers catalans i els fabricants de 

xampany francesos (regió Champagne-Ardenne) i com aquests surers catalans, per contacte i 

relació amb França, van propiciar la introducció del cava a Catalunya. La jornada tècnica del dia 

31 va ser completada amb una sortida el dia següent en que es va oferir una visita pel 

patrimoni surer del Baix Empordà i del Gironès. La iniciativa va comptar amb la col·laboració de 

l’ICSuro, AECORK i Caves Recaredo. 

1 d’abril: Celebració de la Comissió Executiva i Junta de 

l’Institut Català del Suro. 

5 d’abril: Reunió de treball amb representats de la Xarxa 

Europea de Territoris Surers - RETECORK per establir 

futures sinèrgies de col·laboració en matèria turística per a 
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la promoció dels territoris surers. 

7 d’abril: L’ICSuro es reuneix amb el nou director general de l’INCAVI, Institut Català de la 

Vinya i el Vi, a la Vilafranca del Penedès. Degut a que el representant és nou en el seu càrrec, 

fou una molt bona ocasió per a presentar-li l’Institut, les seves línies estratègiques i quines 

podrien ser les vies de col·laboració entre ambdues entitats. 

8 d’abril: Inauguració a l’Institut Català 

del Suro de la 33a edició de les 

Jornades Tècniques Silvícoles Emili 

Garolera, organitzades pel Consorci 

Forestal de Catalunya (CFC). El 

secretari general del Consorci felicita 

els 25 anys de l’ICSuro i, en aquest 

marc, un cop finalitzat l’acte inaugural, 

es procedeix a visitar les instal·lacions i el Laboratori Cork Center per part de tots els assistents, 

coneixent així en més profunditat les tasques que s’hi realitzen. La primera jornada, el mateix 8 

d’abril, va ser dedicada al projecte europeu LIFE+SUBER, sobre l’adaptació de les suredes al 

canvi climàtic. La següent va tenir lloc el 15 d’abril a Cassà de la Selva, sota el títol “Treballs 

d’eliminació d’espècies exòtiques: el cas de l’eucaliptus i de l’ailant a Les Gavarres”.  

9 d’abril: En el marc del VÍVID, El festival del vi 

2016, es celebra l’acte “Tast de Vins de la DO 

Empordà i la seva relació amb el suro”. Tota la 

jornada va tenir lloc al Museu del Suro de 

Palafrugell, i entre les activitats que es van oferir 

podem destacar: “Taps amb història” a càrrec del 

Museu del Suro, “Taller sensorial” a càrrec de 

l’ICSuro i “Sessió de tast de vins de la DO Empordà i la seva relació amb el suro” a càrrec de la 

Marta Arenas.  

16 d’abril: El Casino de la ciutat de Girona acull el XXI Concurs de Vins i Caves de Catalunya - 

GIROVI’16, amb la participació de més de 200 mostres de totes les DO catalanes. L’ICSuro, com 

és habitual, hi col·labora a través de material divulgatiu i forma part de la taula del jurat.  

18 d’abril: Reunió de treball en el marc del Clúster INNOVI per a la presentació de 

candidatures conjuntes a convocatòries de finançament de projectes. 
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18 d’abril: L’Institut Català del Suro realitza un taller sensorial en el marc de la V Jornada de 

Vins de la DO Empordà al Mas Marroch. 

Més de 500 professionals han tastat en un 

mateix espai i en una mateixa tarda els 

vins dels 28 cellers empordanesos que han 

participant en l’activitat. Una de les 

iniciatives més destacades ha estat el tast 

guiat de vins històrics de l’Empordà a 

càrrec de Josep Roca.  

21 d’abril: El diputat de Medi Ambient de la Diputació de Girona, Lluís Costabella, visita 

l’Institut Català del Suro i coneix de prop tots els projectes que s’hi duen a terme, així com les 

instal·lacions i el Laboratori Cork Center. 

25 d’abril: El director de l’Institut Català del Suro 

realitza la ponència “Evolució tecnològica dels 

tapaments amb suro” a la fira Alimentària, dins de 

l’espai Prodeca - INCAVI.  

26 d’abril: En el marc de la fira Alimentaria, l’ICSuro 

manté una reunió de treball amb el CDTI (Centre pel 

Desenvolupament Tecnològic Industrial) i la Plataforma 

Tecnològica del Vi, amb la voluntat de conèixer els tipus de finançament a la innovació 

tecnològica i subvencions per a projectes de desenvolupament tecnològic I+D+i en grans 

empreses. 

28 d’abril: Assistència i participació a la Comissió Executiva i Assemblea General de la Xarxa 

Europea de Territoris Surers - RETECORK, a San Vicente de Alcántara en el marc de FICOR. A 

més de tractar temes quotidians, activitats realitzades i el futur pla de treball, aquest 2016 es 

prorroguen els càrrecs durant un segon mandat, tal i 

com estableixen els estatuts. D’altra banda, 

l’Assemblea General va aprovar el manteniment de 

la seu social de RETECORK en el nucli de Llofriu i 

l’actualització dels estatuts de l’entitat per a la 

possible creació de delegacions de la Xarxa en els 

seus altres països membres: Portugal, Itàlia i França.  
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29 d’abril: Assistència a la Comissió Executiva del Clúster INNOVI. 

29 d’abril: L’ICSuro assisteix a la VÍVID enoConference – seminari d’Enoturisme, organitzat per 

la Ruta DO Empordà. La conferència es centrà en un dels elements claus per ser capaços 

d’atraure a turistes del vi: “El redisseny de les instal·lacions i l’oferta enoturística per tal de ser 

més atractius per l’enoturista”.  

30 d’abril: L’ICSuro facilita els materials per a la realització d’un taller sensorial a càrrec de 

Marta Wine en el marc de la fira Arrels del Vi a Barcelona. Es tracta d’un esdeveniment on es 

presenten els vins de la DO Empordà i l’excel·lent oferta gastronòmica empordanesa a la ciutat 

comtal.  

 

Durant el primer quadrimestre de 2016, l’ICSuro va rebre la visita de 285 alumnes de 3 

municipis de les comarques de Girona com són Palafrugell, Palamós i Girona, així com de 5 

centres educatius: INS Frederic Martí Carreres i Escola Torres i Jonama de Palafrugell, Escola 

Bell-lloc del Pla de Girona, INS Palamós i Escola Vedruna de Palamós. Han estat 165 alumnes 

de batxillerat, 70 d’ESO i 50 de primària. 

 

 
 

L’objectiu de les visites, les quals s’emmarquen en el 25è aniversari de l’ICSuro, fou donar a 

conèixer la tasca que es realitza, els valors del material suro i la familiarització dels joves de les 

comarques de Girona amb el funcionament d’un laboratori professional en l’àmbit 

agroalimentari. Al mateix temps s’ha traslladat la importància econòmica, social i ambiental 

que tenen els boscos de sureda per Catalunya i el teixit empresarial que conforma aquesta 

indústria centenària que és un clar exemple d’economia sostenible. 
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L’ICSuro va apostar per la divulgació interactiva del món del suro, a través d’una breu 

introducció al sector surer, la realització d’un taller d’anàlisi sensorial i la visita a les 

instal·lacions del laboratori Cork Center. En aquest sentit, en el taller sensorial els alumnes han 

pogut experimentar els aromes que conté el suro i que poden ajudar a l’evolució òptima del 

perfil aromàtic dels vins. Durant la visita al laboratori se’ls ha mostrat els controls de qualitat 

que s’hi realitzen, així com la recerca i la innovació que aporta aquest centre al sector surer i 

vinícola. Tot això, amb la voluntat de traslladar la part aplicada dels coneixements teòrics que 

adquireixen els alumnes a les aules. 

 

2 de maig: L’ICSuro, el Consorci Forestal de Catalunya i el 

Centre Tecnològic Forestal de Catalunya presenten el 

projecte “Valorització del suro català”. Les dades i resultats 

obtinguts al llarg del projecte, així com les jornades de 

treball realitzades amb indústries fabricants de taps 

naturals, han permès extreure una sèrie de conclusions en 

relació al sector surer català, a la caracterització tècnica del suro procedent de suredes 

catalanes, i a la primera fase del procés productiu de l’elaboració de taps, és a dir, la 

preparació del suro.  

3 de maig: Assistència i participació en la reunió del Club Enogastronomia de la Ruta del Vi.  

5 de maig: El director de l’ICSuro és entrevistat pel 

programa Espai Terra de TV3. En aquest marc, es parla 

de la sureda a Can Vilallonga; posteriorment s’explica el 

procés industrial dins d’una fàbrica de suro i, finalment, 

dins l’espai del Celler de Can Roca, Pitu Roca ressalta la 

contribució del tap de suro per al vi.  

7 de maig: L’ICSuro assisteix a l’Assemblea General 

Ordinària del Consorci Forestal de Catalunya, que va 

tenir lloc al Museu del Suro de Palafrugell.  

11 de maig: Participació en una reunió de treball 

amb representants de la Plataforma Tecnològica del 

VI - PTV, a Madrid. 
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12 de maig: Assistència i participació a la reunió del Consell d’Administració de la C.E.Liège, la 

Confederació Europea del Suro, a París. 

17 de maig: Reunió de treball de Grups Operatius en el marc del Departament d’Agricultura de 

la Generalitat de Catalunya.  

17 de maig: L’Institut Català del Suro es reuneix amb representants de la DO Empordà per 

tractar assumptes en el marc del projecte “Taps de finca” i la preparació de la jornada de 

presentació. 

18 de maig: Assistència a la presentació de la nova marca i el web turístic de Cassà de la Selva, 

sota el títol “Cassà destapa els sentits”. Aquesta 

nova iniciativa vol posar en valor la multiplicitat 

d’opcions que el municipi ofereix als visitants, 

jugant amb el doble sentit de la idea del tap de 

suro per mostrar el caràcter de vila surera. La 

música, el suro i Les Gavarres són els tres 

elements diferenciadors que vol promocionar el 

municipi.  

19 de maig: Assistència a la jornada “Ús de les tecnologies d’escaneig 3D en l’empresa” a 

l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona, organitzada pel Patronat Politècnica – 

SICNOVA Girona. La jornada va permetre als 

tècnics de l’ICSuro introduir-se en el món de 

les tecnologies 3D i visualitzar les diferents 

aplicacions a l’empresa que a diua d’avui ja 

es poden fer, tot focalitzant-nos en 

l’escaneig 3D, la visió 3D i el seu ús pel 

control de la qualitat dels productes 

fabricats.  

26 de maig: Participació en el Comitè Executiu del 

Clúster INNOVI. 

27 de maig: Assistència a la jornada de “Petjada 

CO2” en el marc del Clúster INNOVI. 

29 de maig: L’ICSuro assisteix a la presentació de la 

Ruta del Suro urbana de Cassà de la Selva. Es tracta 
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d’un itinerari de descoberta del patrimoni urbà relacionat amb la indústria suro-tapera que es 

pot fer en bicicleta o a peu. Aquesta ruta s’emmarca en una de més àmplia que pretén unir a 

través d’itineraris tots guiats per la cultura del suro des de Maureillas-Las Illas (França) fins 

Cassà de la Selva, passant per Agullana y Palafrugell. 

2 de juny: Assistència a la jornada d’immersió estratègica en el marc del Clúster INNOVI.  

3 de juny: L’Institut Català del Suro presenta la seva institució, línies de treball, projectes i el 

seu laboratori davant de totes les DO catalanes a l’INCAVI, Institut Català de la Vinya i el Vi. 

3 de juny: L’ICSuro assisteix als XXV Premis 

Gla d’Or, organitzats per l’Associació 

d’Empresaris Surers de Catalunya - AECORK. 

Degut al nombre simbòlic de 25 edicions, 

l’acte va tenir un caire commemoratiu i es va 

voler agrair a tots els guardonats durant 

aquests anys la seva tasca en favor del suro. 

Set d’aquestes personalitats van ser 

presents a l’acte (Freixenet, Primum Familiae Vini, Vins i Licors Grau, Caves Recaredo, José Luis 

Gallego, La Caixa i Martí Boada) , així com representants d’institucions públiques i del sector 

surer.  

8 de juny: El director de l’ICSuro, Albert Hereu, és 

entrevistat per Ràdio 4 (RTVE) en el programa “Anem de 

tarda” dins l’espai “L’hora del vi”, juntament amb Ruth 

Troyano, prescriptora de vins.   

9 de juny: L’ICSuro manté una reunió de treball amb 

representants de la XATIC, la Xarxa de Turisme Industrial 

de Catalunya, per tal d’establir futures sinèrgies de col·laboració. 

9 de juny: El director de l’ICSuro, Albert Hereu, és entrevistat per l’Agència Catalana de 

Notícies, explicant la situació actual del sector surer i totes les 

línies d’investigació i innovació que s’estan desenvolupament 

durant els últims anys. 

9 de juny: Representants de l’Institut Català del Suro es 

reuneixen de manera informal amb la Consellera de la 

Presidència de la Generalitat de Catalunya, Neus Munté, en el 
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marc de l’Escola d’Estiu de la FOEG, en el Museu del Suro de Palafrugell. 

10 de juny: L’ICSuro participa com a jurat al “Hackathon” organitzat per la FOEG en el marc de 

l’Escola d’Estiu Jordi Comas. El 

“Hackathon” va consistir en un concurs 

on tres grups durant tres hores treballen 

en la creació d’una aplicació relacionada 

amb el suro. Es va arribar a l’acord de que 

el guanyador passaria a ser finalista del 

Premi d’Emprenedoria impulsat per 

l’ICSuro.  

13 de juny: Representants de l’ICSuro participen en la reunió de la Comissió Tècnica d’AECORK, 

l’Associació d’Empresaris Surers de Catalunya. 

13 de juny: Coincidint amb l’arribada del primer grup de turistes nord-americans a Catalunya 

en el marc de la iniciativa From Bark to Bottle, liderada per la fundació americana Cork Forest 

Conservation Alliance, es va presentar el projecte davant dels mitjans de comunicació a la 

Finca de Joan Botey, a Fitor. From Bark to Bottle compta amb el compromís del sector públic i 

privat, participant-hi municipis com Palafrugell, Cassà de la Selva, Palamós, Sant Martí Vell, 

Girona i Cruïlles-Monells-Sant Sadurní de l’Heura; i entitats com el Patronat de Turisme Costa 

Brava Girona, la Diputació de Girona, l’Associació de gestors forestals de Les Gavarres, el 

Museu del Suro, RETECORK i és clar, l’Institut Català del Suro. Es va aprofitar l’ocasió per a la 

signatura de convenis de col·laboració entre els representants del projecte i totes les entitats 

vinculades. 
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14 de juny: L’ICSuro i RETECORK es reuneixen amb representants d’ELISAVA, l’Escola Superior 

en Disseny i Enginyeria de Barcelona, per establir futures línies de col·laboració, sobretot 

tenint en compte els antecedents del projecte CorkLab, el Laboratori del Suro. 

14 de juny: Tècnics de l’Institut Català del Suro 

realitzen el primer taller sensorial per als 

turistes nord-americans, en el marc del projecte 

From Bark to Bottle.  

 

15 de juny: Celebració de la Jornada Tècnica sobre les qualitats del tap de suro i el potencial 

del suro català, sota el títol “El suro, el millor aliat del vi”, organitzada per la DO Empordà. 

Representants i tècnics de l’ICSuro hi han jugat 

una paper rellevant participant en les següents 

activitats: Conferència “Les propietats i 

tipologies del tap de suro”; moderant la taula 

rodona “El suro català, una oportunitat pel 

sector surer i vitivinícola”; i la presentació del 

projecte “Taps de finca: una aposta conjunta”.  

21 de juny: L’Institut Català del Suro rep la visita del Sr. James Woodcock. El Sr. Woodcock, 

especialista en desenvolupament econòmic rural del Regne Unit, va treballar amb RETECORK 

en el marc del projecte CORKLANDTOUR, executat per la Xarxa l’exercici 2014, i on el seu paper 

fou clau per al contacte amb els tour-operadors i mitjans de comunicació especialitzats del seu 

país. En motiu d’una visita a la província de Girona, se li va oferir una visita guiada per les 

instal·lacions de l’Institut i Laboratori, així com al Museu del Suro.  

22 de juny: L’ICSuro participa en la Junta del Clúster 

Vitivinícola INNOVI. 

27 de juny: L’Institut Català del Suro celebra l’acte 

institucional commemoratiu del seu 25è aniversari 

amb la presència de la Consellera del Departament 

d’Agricultura de la Generalitat, Meritxell Serret, i 

presidenta del consorci.  
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28 de juny: En el marc del projecte From Bark to Bottle, tècnics de l’ICSuro realitzen un taller 

sensorial per als turistes nord-americans al Museu del Suro de Palafrugell. 

29 de juny: Albert Hereu, director de l’Institut Català del Suro, és entrevistat per la Cadena Ser 

Girona, on parla de les línies estratègiques del consorci i de l’actualitat del sector surer català. 

30 de juny: L’ICSuro participa en la reunió tècnica del Patronat de VITEC, el Parc Tecnològic del 

Vi. 

30 de juny: Assistència del director de l’ICSuro, Albert Hereu, a una jornada tècnica en el marc 

del Màster en Begudes Fermentades a la Universitat Rovira i Virgili.  

1 de juliol: L’ICSuro assisteix a la 

reunió de treball en el marc del 

projecte de la “Ruta del Suro” a 

l’Ajuntament de Cassà de la Selva. 

L’objectiu de la reunió és establir 

marcs de col·laboració i que les 

entitats participants coneguin les tasques a les que s’enfronta el projecte i analitzin quin paper 

hi poden jugar. Els agents principals d’aquesta ruta són: Ajuntament de Maureillas-Las Illas, 

Ajuntament d’Agullana, Ajuntament de Palafrugell, Ajuntament de Cassà de la Selva, Museu 

del Suro, ICSuro, RETECORK i Consorci de Vies Verdes.  

4 de juliol: Assistència de l’ICSuro a la Comissió de projectes del Clúster Vitivinícola INNOVI. 

8 de juliol: L’Institut Català del Suro assisteix a la reunió del Club d’Enogastronomia del 

Patronat de Turisme Costa Brava - Girona. 
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11 de juliol: L’ICSuro assisteix al Concurs del Millor 

Sommelier de Catalunya i al sopar institucional, 

organitzats per l’Associació Catalana de Sommeliers, 

al Mas Marroch. L’acte comptà amb la presència del 

president de la Generalitat de Catalunya i 

personalitats rellevants del sector del sector 

vitivinícola català. El premi fou atorgat a Dani Martínez, del Celler de Can Roca.  

12 de juliol: Masia Serra acull la presentació 

davant dels mitjans de comunicació de la 

iniciativa “Taps de finca”. L’Institut Català del 

Suro i la DO Empordà impulsen conjuntament 

aquesta marca, que permetrà reconèixer 

aquests taps de proximitat. La iniciativa vol 

posar en valor el suro autòcton, contribuir a la 

seva recuperació i afavorir la gestió dels boscos 

de surera de l’Empordà. Els “Taps de finca” s’usaran especialment pels vins de gamma alta dels 

cellers empordanesos i donaran un valor afegit a aquests productes. 

13 de juliol: En el marc del projecte de la “Ruta del Suro”, els tècnics responsables de 

comunicació de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, l’Ajuntament d’Agullana, RETECORK i 

l’ICSuro, es reuneixen per tractar 

qüestions funcionals de la pàgina web, 

xarxes socials i possible aplicació 

interactiva. 

14 de juliol: Reportatge al Laboratori 

Cork Center i projectes R+D+i per 

l’Agència Catalana de Notícies.  

15 de juliol: L’ICSuro assisteix al sopar institucional de la DO Empordà a les ruïnes d’Empúries. 

En el decurs de l’acte es va donar la benvinguda als 

nous viticultors i cellers i es van lliurar els premis de 

la DO Empordà 2016. Prèviament, va tenir lloc una 

visita guiada per l’exposició “Un mar de vinyes. Nunc 

es bibendum (És hora de beure)”.  
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18 de juliol: L’ICSuro participa en la Comissió Executiva del Clúster Vitivinícola INNOVI. 

19 de juliol: En el marc del projecte From Bark to 

Bottle, tècnics de l’ICSuro realitzen el tercer taller 

sensorial als turistes nord-americans que participen 

en la iniciativa ecoturística, ajudant-los a entendre els 

aromes que provenen del suro i els que li són aliens.  

20 de juliol: L’Institut Català del Suro assisteix a una reunió de treball en motiu de la 

convocatòria de Grups Operatius, a Madrid. 

21 de juliol: L’Institut Català del Suro celebra la seva 

Comissió Executiva a Vilablareix. 

22 de juliol: Assistència a una reunió tècnica en el 

marc de la “Ruta del Vi” de la DO Empordà, per a la 

planificació de la Setmana Enogastronòmica.  

30 de juliol: Efemèride del 25è aniversari de l’Institut Català del Suro. 

2 d’agost: En el marc del projecte From Bark to Bottle, l’ICSuro realitza l’últim taller sensorial 

del suro als turistes nord-americans que participen en l’experiència ecoturística. Cal destacar el 

gran entusiasme dels participants i la curiositat que desperta el taller, volent aprofundir més 

sobre el material y les seves aportacions sensorials als vins.  

14 d’agost: En el marc del projecte de la “Ruta del Suro”, representants de l’ICSuro assisteixen 

a la presentació de la ruta urbana del municipi d’Agullana. Després de l’acte institucional i on 

es van explicar els agents implicats en el projecte, així com els seus objectius, els assistents van 

poder realitzar la ruta a peu pel centre històric descobrint tot el patrimoni vinculat a la cultura 

del suro, destacant l’arquitectura modernista.  

1 de setembre: L’Institut Català del Suro 

assisteix a l’acte del 20è aniversari del 

Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i en 

aquest marc, tècnics de l’Institut hi realitzen 

un taller sensorial sobre els aromes del suro.  

2 de setembre: Representants de l’ICSuro es 

reuneixen amb el Museu del Suro de 

Palafrugell per a la programació del XIV Simposi de l’Associació de Museus del Vi d’Espanya, 

sota el títol “En les perifèries del món del vi”. 
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9 de setembre: Assistència a la jornada “Marca Vi”, organitzada per la Ruta del Vi de la DO 

Empordà a Figueres. 

14 de setembre: Representants de la Fundació Plant for the Planet visiten les instal·lacions de 

l’Institut Català del Suro i ens presenten el projecte en el que treballen: Trees for Climate 

Justice. 

14 de setembre: El director de l’ICSuro es reuneix amb la directora general de Forests de la 

Generalitat de Catalunya, Montserrat Barniol, per tractar 

col·laboracions conjuntes. 

15 de setembre: El programa Espai Terra de TV3 emet un 

reportatge sobre el sector surer català on el director de 

l’ICSuro explica les seves línies estratègiques i la situació 

actual del sector.  

19 de setembre: Representants de l’ICSuro assisteixen a la jornada de treball sobre economia 

circular a Foment del Treball a Barcelona. L’objectiu d’aquest espai és afavorir el debat, 

l’intercanvi i la reflexió al voltant del concepte de la sostenibilitat vinculat a l’empresa. 

23 de setembre: Tècnics de l’Institut Català del 

Suro realitzen un workshop sota el títol “Tast de 

vins i caves de Catalunya i la seva relació amb el 

suro”, en el marc de la Mostra de Vins i Caves de 

Catalunya, a Barcelona.  

23 de setembre: L’ICSuro presenta el suro i les seves propietats per a l’arquitectura a la Unió 

d’Empresaris de la Construcció de Girona, en el marc del projecte GRETA. 

23 de setembre: Assistència a la presentació de la Fira del Tap a Cassà de la Selva. La fira tindrà 

lloc al mateix municipi el mes de juny de 

2017. Es pretén que sigui un esdeveniment 

de caràcter sectorial i popular i que compti 

amb la col·laboració d’entitats vinculades al 

sector, seguint tres eixos primordials: 

paisatge surer, indústria surera i 

gastronomia.  

27 de setembre: Assistència a la reunió del Comitè Executiu de la Ruta del Vi al Patronat de 

Turisme a Girona. Durant la trobada, es va establir el pla d’accions per l’exercici 2017. 
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28 de setembre: Assistència a la Junta del Clúster Vitivinícola Català - INNOVI. 

30 de setembre: La Delegació del Govern de la 

Generalitat a Girona acull l’entrega del Premi 

d’Emprenedoria - Idea de Negoci amb Suro. Degut a la 

importància d’aquesta iniciativa, avançant en aquesta 

memòria d’activitats hi trobaran informació 

específica.  

30 de setembre: Celebració de la Junta General de 

l’Institut Català del Suro. 

4 d’octubre: El director de l’ICSuro, Albert Hereu, és 

entrevistat per RKB (Ràdio Kanal Barcelona). Durant 

l’entrevista s’ha explicat l’experiència del Premi 

d’Emprenedoria - Idea de Negoci amb Suro. Així 

mateix, Jorge Fernández, fundador de Kliu Solutions i guanyador de l’esmentat premi, també 

participa en l’entrevista. 

5 d’octubre: En el marc del XIV Simposi de 

l’Associació de Museus del Vi d’Espanya, 

celebrat al Museu del Suro de Palafrugell 

sota el títol “En les perifèries del món del vi”, 

tècnics de l’ICSuro imparteixen la conferència 

“El suro i la seva interacció amb els vins i 

caves” i un taller sensorial d’aromes del suro.  

11 d’octubre: L’Institut Català del Suro assisteix a la 

reunió del Comitè de Seguiment de la campanya de 

comunicació INTERCORK III, amb l’objectiu de valorar 

les propostes de les agències creatives.  

14 d’octubre: Participació en la reunió del Comitè 

Assessor del Patronat de l’Escola Forestal Agrària de Santa Coloma de Farners.  

19 d’octubre: El director de l’ICSuro, Albert Hereu, és entrevistat mitjançant Skype pel canal de 

televisió del Casal Català a Buenos Aires, Argentina, en el marc del programa “El foco en 

Cataluña”. 
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24 d’octubre: Representants de l’ICSuro assisteixen a la 

reunió de projectes del Clúster Vitivinícola Català - 

INNOVI. 

25 d’octubre: El director de l’Institut Català del Suro, 

Albert Hereu, és entrevistat pel diari El Punt per a 

l’especial de vins i caves que va sortir publicat el 30 

d’octubre, “El tap de suro, l’aliat més fidel”.  

28 d’octubre: Assistència a la Comissió Executiva del Clúster Vitivinícola de Catalunya - INNOVI. 

7 de novembre: L’ICSuro rep el certificat d’Acords Voluntaris al Palau de la Generalitat de 

Catalunya de la mà del conseller Josep Rull, 

del Departament de Territori i Sostenibilitat, 

per a la seva tasca en favor del medi 

ambient i el canvi climàtic. “Acords 

Voluntaris” són un segell de qualitat per a 

empreses i organitzacions de Catalunya que 

acrediten un compromís ferm amb la 

reducció de gasos d’efecte hivernacle.  

10 de novembre: Participació en la jornada de la II Immersió Estratègica del Clúster Habitat.  

17 de novembre: L’ICSuro i el laboratori Cork Center reben la visita d’unes bodegues 

franceses, clients d’empresa surera. Durant la trobada, se’ls realitza una explicació del 

funcionament del laboratori, controls de qualitat, etc. 

17 de novembre: Assistència a la Junta General del Clúster Vitivinícola de Catalunya - INNOVI. 

17 de novembre: Albert Hereu, director de l’Institut Català del Suro, es reuneix amb la direcció 

general de Forests. 

18 de novembre: Representants de l’ICSuro es reuneixen amb l’Ajuntament de Cassà de la 

Selva per establir futures sinèrgies de col·laboració en el marc del projecte de la “Ruta del 

Suro” i la Fira del Tap, que tindrà lloc el proper 2017. 

18 de novembre: L’Institut Català del Suro es reuneix amb representants de l’Associació de 

Propietaris Forestals del Montnegre i el Corredor per establir propostes de treball conjunt pel 

sector surer. 

24 de novembre: Participació en la reunió del Consell d’Administració de C.E.Liège, la 

Confederació Europea del Suro, a Portugal. 
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25 de novembre: L’Institut Català del Suro, juntament amb AECORK, entreguen la primera 

beca del Màster en Begudes Fermentades de la Universitat Rovira i Virgili. La beca s’ha lliurat a 

Patricia Cereceda per un estudi sobre l’efecte dels taps de suro amb diferent diàmetre i 

inserció sobre el vi i el cava. El lliurament del premi, dotat en 1.400 euros, s’ha fet durant l’acte 

d’inauguració del curs acadèmic de la Facultat d’Enologia. 

 

 

 

La convocatòria d’aquesta beca s’inscriu en un conveni signat el febrer del 2016 entre l’ICSuro, 

AECORK i la URV, a través de la Facultat d’Enologia, per promoure el coneixement sobre el 

tapament dels vins i caves amb taps de suro. L’acte ha estat presidit pel degà de la Facultat 

d’Enologia, Joan Miquel Canals; Albert Hereu, director gerent de l’Institut Català del Suro, Joan 

J. Puig, president d’AECORK, i el rector de la Universitat Rovira i Virgili, Josep Anton Ferré. 

 

29 de novembre: Albert Hereu, director de l’ICSuro, és entrevistat per Tarragona Ràdio, on 

explica els beneficis de tapar les ampolles de vi i cava amb taps de suro i destaca que cal seguir 

estudiant i investigant les seves interaccions. 

29 i 30 de novembre: Participació a la 20è edició de la fira VINITECH-SIFEL, le Salon Mondial 

vitivinicole, arboricole et maraîcher, a 

Burdeos. L’ICSuro va emmarcar la seva 

presència a l’espai Village Spain i durant 

aquests dies va tenir l’oportunitat de 

conèixer totes les novetats vinculades al 

sector.  
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2 de desembre: La Delegació del Govern de la Generalitat a Girona acull la Comissió Executiva i 

Junta General de l’Institut Català del Suro. 

7 de desembre: Representants de l’ICSuro es reuneixen amb l’Associació Catalana de 

Sommeliers per a la programació d’activitats conjuntes en favor del vi i el suro català. 

19 de desembre: Ruth Troyano, periodista especialitzada en turisme enològic i sommelier, 

entrevista a Albert Hereu, director de l’Institut Català del Suro, per a documentar-se per un 

article sobre temàtica surera.  

19 de desembre: L’ICSuro rep la visita de 

representants del Centre Tecnològic Forestal i l’Escola 

Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners. A més 

de mostrar-los-hi les instal·lacions, el laboratori i els 

projectes que s’hi duen a terme, durant la trobada es 

va acordar treballar plegats en temes de formació 

forestal vinculada al suro.  

19 de desembre: El president de la Generalitat de Catalunya reconeix la tasca de l’ICSuro com 

a membre del programa Ambassadors. Va tenir lloc al Saló de Sant Jordi del Palau de la 

Generalitat i va comptar amb la participació, a més del conseller d’Empresa i Coneixement, 

Jordi Baiget, dels secretaris d’Empresa i Competitivitat, Joan Aregio, i d’Empresa i 

Coneixement, Xavier Gibert. També hi va assistir el conseller d’Afers Exteriors, Relacions 

Institucionals i Transparència, Raül Romeva. 
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El programa Ambassadors, impulsat pel Catalunya Convention Bureau de l’Agència Catalana de 

Turisme, aplega professionals reconeguts internacionalment que ajuden a promoure Catalunya 

com a seu per acollir congressos, reunions i esdeveniments. Actualment està format per 132 

professionals catalans de referència, procedents de diferents sectors econòmics i de tot el 

territori català. 

 

XARXES SOCIALS 

L’Institut Català del Suro disposa de presència a Facebook, Twitter i LinkedIn, amb els següents 

usuaris i nombre de seguidors: 

• Facebook (@ICSuro) � 219 seguidors 

• Twitter (@ICSuro) � 753 seguidors 

• LinkedIn (Institut Català del Suro) � 78 seguidors 

 

 

4.3. Formació 

L’Institut Català del Suro és un referent en la realització de cursos del món del suro des de la 

vessant forestal fins a la participació del tap de suro en l’evolució del vi, compartint el 

coneixement adquirit al llarg de més de 25 anys d’experiència. 

 

Actualment, l’oferta formativa es concentra 

en aquests cursos: El tap de suro en l’àmbit 

enològic; Curs d’especialització del món del 

suro; Taller sensorial de suro; Propietats 

organolèptiques de vins i caves; Seguretat i 

legislació alimentària i d’envasos; 

Estadística aplicada. Cromatografia de 

gasos; i Calibració i verificació d’equips. Així mateix, el públic a qui va dirigida aquesta formació 

és ampli: escoles d’hostaleria, cursos de somilleria, graus o màsters en enologia, bodegues o 

empreses relacionades amb el món del vi/cava, distribuïdors de begudes, públic en general, 

empreses sureres, tècnics de laboratori, empreses agroalimentàries, etc.  

 

ACTIVITATS DESENVOLUPADES: 
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21 de gener: Tècnics de l’ICSuro realitzen una formació sobre suro a ESHOB, l’Escola Superior 

d’Hostaleria de Barcelona. 

22 de febrer: Tècnics de l’Institut Català del 

Suro duen a terme una sessió de formació 

sobre suro al CETT, Campus Internacional de 

Turisme, Hoteleria i Gastronomia, adscrit a la 

Universitat de Barcelona.  

4 de març: L’Institut Català del Suro acull una sessió formativa del panell sensorial d’aromes 

del suro per a tècnics d’empreses sureres. 

25 d’abril: Tècnics de l’ICSuro duen a terme una formació 

específica dedicada al suro per sommeliers de la URV, 

Universitat Rovira i Virgili.  

4 de maig: Albert Hereu, director de l’Institut Català del 

Suro, realitza una conferència de caràcter formatiu als 

enòlegs de la Universidad de la Rioja.  

3 de juny: Realització d’una sessió del panell sensorial d’aromes del suro per a personal tècnic 

d’empreses sureres.  

27 de juny: Tècnics de l’ICSuro duen a terme una 

formació específica dedicada al suro per sommeliers 

de la URV, Universitat Rovira i Virgili.  

7 d’octubre: Realització d’una sessió del panell 

sensorial d’aromes del suro per a personal tècnic 

d’empreses sureres. 

14 de desembre: Tècnics de l’Institut Català del Suro prepara els materials sensorials pel curs 

de Sommelier que du a terme l’Escola d’Hostaleria de Girona. 

 

 

4.4.  Normalització 

L’Institut Català del Suro ostenta la secretaria del SubComitè 5 “Corcho” del CTN56 (Madera y 

Corcho) d’AENOR des de l’any 1995 i s’ha ocupat de definir els paràmetres a controlar i les 

especificacions dels productes de suro mitjançant la redacció de normes UNE per tal que 

fabricants i usuaris obtinguin un producte amb les màximes garanties sanitàries i 
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d’estandardització per a l’ús industrial. Aquest treball és d’especial rellevància pel consumidor 

final de vins i caves tapats amb suro respecte altres tipus de tapaments, ja que la tasca de 

normalització evita possibles incidències mitjançant la garantia de qualitat dels taps. L’ICSuro 

també participa en els processos internacionals de normalització del producte suro coordinant 

la delegació espanyola a la International Organization for Standardization (ISO). 

 

En el nou Pla Estratègic 2014-2020 de 

l’Institut Català del Suro la normalització 

esdevé un element fonamental per la 

protecció del consumidor i la posada en 

valor dels productes de suro. És per això que 

en aquesta nova etapa l’Institut estarà 

treballant, des del lideratge en el Subcomitè “Corcho” d’AENOR, en el recolzament a la 

indústria i als consumidors per garantir el manteniment dels més alts estàndards d’excel·lència 

dels taps de suro. 

 

ACTIVITATS DESENVOLUPADES: 

22 de gener: Assistència a la reunió ISO a Portugal. 

8 de febrer: L’Institut Català del Suro acull la reunió del Subcomitè d’AENOR “Madera y 

Corcho” amb la presència de representants de tota la cadena de valor del sector surer i 

vitivinícola d’Espanya. En el transcurs de la reunió es va aprovar l’ampliació dels membres del 

Subcomitè i s’avançà en l’elaboració d’especificacions tècniques de normes de mostreig, 

vocabulari, analítiques i garantia de sostenibilitat dels tapaments de suro (petjada de carboni) 

tan a nivell nacional (normes UNE), com a nivell internacional (normes ISO).  
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10 de maig: Assistència a la reunió ISO a Portugal. 

11 de maig: Assistència a la reunió ISO a Portugal. 

31 de maig: Assistència i participació a l’Assemblea d’AENOR, Associació Espanyola de 

Normalització i Certificació. 

13 d’octubre: Auditoria interna del sistema de gestió de qualitat ISO 17025 al Laboratori Cork 

Center. 

15 de novembre: Representants de l’ICSuro participen a la reunió del Subcomitè “Madera y 

Corcho” d’AENOR, a Madrid. 

 

 

4.5.  Premi Emprenedoria - Idea de Negoci amb Suro 

Perseguint el motivar la creació d’empreses i la innovació tècnica i empresarial al sector surer, 

l’Institut Català del Suro, en el marc del seu 25è aniversari, va instaurar el concurs/premi 

“Busquem *Suber Emprenedors. Tens un projecte innovador basat en el suro?” (*suber: del 

llatí, suro). 

 

 

 

PROPOSTES REBUDES: Durant el període d’inscripció al concurs, que va finalitzar el 30 de juny 

de 2016, van ser 17 les propostes presentades, amb projectes o idees que inclouen el material 

suro: solucions constructives sostenibles, objectes de decoració amb elements de suro reciclat, 

utensilis exclusius per a xefs innovadors, joguines educatives fetes amb suro de proximitat, 

mobiliari urbà i de la llar, elements nàutics que s’integren amb l’entorn i aplicacions pel mòbil, 

entre d’altres. A continuació us relacionem les propostes presentades: 

 

 

 



 

40 
 

ALETHEA PARK 

Reaprofitament i bio-reproducció del suro. Totxos cara 

vista de suro natural/artificial, biomorter de suro i 

objectes surants.  

 

 

BAHÍ & GÜELL - NITROCORK 

Amb la gamma de productes Nitrocork els cuiners 

podran innovar a la seva cuina i sorprendre als 

seus comensals amb la cuina amb nitrogen. 

Ideal tant per la cocció com per la presentació a 

taula. El showcooking sota 0 amb un disseny únic 

i cuidat fins l’últim detall per adaptar-se a la 

perfecció a les necessitats del xef.  

 

BARNACORK - PLACORK 

El sistema placork es basa en la unió de suro 

natural amb un acabat de guix de 13 mm de 

gruix. S'utilitza en aplicacions per a 

aïllaments acústics. És molt efectiu tant per 

a sorolls aeris com d'impacte i absorció 

acústica.  

 

També presenta bones prestacions com a aïllant tèrmic. El sistema placork és un producte 

idoni per eliminar sorolls veïnals. Econòmic i fàcil de col·locar, combina la capacitat aïllant del 

suro amb l'acabat del guix . L'aïllament serà més efectiu com més gran sigui el gruix de l'aïllant.  

 

POKO DESIGN - CORKUTIS 

Corkutis és una pell de suro que es pot aplicar a 

una sèrie d'objectes per tal de protegir-los de 

la calor, esquerdes, etc. És una solució flexible, 

emmotllable, resistent a l'aigua i la pell que es 

pot aplicar a diversos objectes que necessiten 
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protecció d'aïllament tèrmic: envasos de vidre, pinces per rostir a la graella, tasses de cafè... 

Feta de grans de suro i làtex natural, Corkutis és totalment renovable i biodegradable.  

 

ECLIPSI  

Col·lecció d’elements de suro per a la il·luminació 

d’espais domèstics i àmbits públics. 

 

 

LIVINGTHINGS - FLAMES 

Flames són uns estalvis de sobretaula realitzats a partir d’una sola peça de suro natural.  Com 

el seu nom senyala, recorden les flames del foc, tot i que aquí l’objectiu es no cremar-se.  A 

més estan especialment dissenyats per obtenir un doble ús,  per una banda, dissipen la calor a 

poc a poc, mentre que per l’altre, mantenen l’escalfor del menjar, mentre esperem que arribi 

el darrer dels invitats.  

 

 

 

 

 

 

DISSENYDEPAPER 

Donar valor a retalls de laminats de suro a través del disseny de diferents 

productes adhesivats amb cartró i transformats a partir de la tècnica 

“Origami”. Com a exemple presentem el disseny d’un porta-setrills.  

 

 

 

HORY - SURA I BLOCS DE CONSTRUCCIÓ 

Tant el barquet Sura com els blocs de construcció són joguines 

ecològiques fetes amb suro de km 0.  
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KLIU SOLUTIONS - KLIU CORK 

Material de revestiment de façanes, cobertes, 

terrasses, teulats industrials, etc., en suro natural i 

resines en base d’aigua per, entre d’altres coses, 

millorar energèticament les edificacions. És un 

producte impermeable, transpirable, natural, 

elàstic, encapsulant de fibrociment, etc.  

 

KMS STUDIO 

Composite de suro per volums 

estructurals a nàutica.  

 

 

MILGRAMS - TAPS EN CONTEXT 

Una app per col·leccionar records de celebracions i esdeveniments a 

través dels taps de suro. Un espai social on guardar i compartir aquells 

moments especials de celebració amb familiars i amics.  

 

 

 

MY HOMY - VROOM VROOM 

Bicicleta-joguina sostenible d’interior per a nens 

de 2 a 4 anys feta a partir d’ensamblatjes per que 

el nen pugui montar la seva propia bicicleta y 

utilitzarla a casa. 

 

Cadascun dels materials de Vroom Vroom formen part del sistema circular. Dit d’una altra 

manera, està concebuda tenint en compte un sistema de recuperació i reciclatge dissenyat de 

forma responsable amb el medi ambient i la uelització del qual és absolutament segura. 
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LUCIRMÁS - NINO WHITE 

Nino White és un portaespelmes fet a mà realitzat 

per mitjà d'un simple tall en una ampolla de 

'Prosecco' italià, aquesta obertura et permetrà 

reemplaçar l'espelma que alberga en el seu interior. 

L'element en suro et permet portar Nino White on 

vulguis sense cremar-te per compartir i crear 

moments especials en qualsevol lloc: a la teva 

terrassa, jardí o menjador. L'esfera de suro pot 

semblar un petit detall però en realitat és un 

element imprescindible en aquesta peça. El suro és un fantàstic aïllant tèrmic i això permet 

que aquest porta vela sigui fàcil de moure d'un lloc a un altre tot i que l'espelma està encesa. A 

més a més confereix a la peça una estètica molt original i atractiva.  

 

5QUETS - SOTALLAUNA I CORXERA 

La corxera és un aïllant adaptable que manté la temperatura de les 

ampolles tant de vi com de cava. Les qualitats aïllants del propi suro 

permeten que un cop a taula, el vi mantingui la temperatura de 

servei òptima i el cava conservi durant hores la seva frescor.   

 

Sotallauna són estalvis de sobretaula dissenyats especialment per a 

les llaunes de cargols. Estan elaborats  íntegrament amb suro, 100% 

natural. Mantenen l’escalfor, alhora que t’ajuda a servir les típiques 

llaunes de cargols a taula.  

 

VÍKTOR ARTEAGA 

Estirataps d’alta gama fabricat a partir d’un mecanisme d’última generació 

patentat, sobre el que es munta un cos o mànec fet amb suro 100% natural 

de la millor qualitat “flor seleccionada” i que incorpora una aplicació 

totalment innovadora en procés de patent, per facilitar de forma òptima la 

portabilitat i localització del producte per part de l’usuari.  
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MIREIA RIUS - VOLTO 

Volto és un utensili de taula per condimentar aliments. 

Integra el concepte dos en un, gràcies a la divisió del 

recipient, apte per qualsevol espècie en pols. Les línies 

simples i cuidades fan d’ell un objecte maco i funcional, 

amb les proporcions adequades per a una bona 

estabilitat. L’ús del vidre i el suro, materials naturals i 

tradicionals, li donen un aire mediterrani, sent a més 

reciclables i aptes per al contacte amb aliments. Una 

característica interessant de Volto és el seu tap al biaix, que permet la sortida del condiment 

amb un simple gir, sent un objecte ergonòmic i agradable de fer servir.  

 

EL PREMI: El guardó accèssit va ser lliurat al projecte VIKORK de l’emprenedor Víctor Artega, 

per la creació d’un llevataps amb cos de suro; i el Premi d’Emprenedoria - Idea de Negoci amb 

Suro ha estat per KLIU SOLUTIONS, a l’emprenedor Jorge Fernández, per un material 

sostenible per a la construcció, en la que el jurat va avaluar positivament la viabilitat tècnica, 

econòmica i comercial del projecte, l’impacte qualitatiu en el suro català no taponable 

directament dels boscos o de subproducte, la incidència en la creació de llocs de treball i 

inquietud constant en l’evolució tècnica del producte. El premi va consistir en l’entrega d’una 

peça creada per a l’ocasió amb diferents textures de suro de l’estudi de disseny OIKO, un xec 

de 2.000 euros en concepte de subvenció per a l’impuls de l’activitat realitzada per 

l’emprenedor i/o la materialització de la idea de negoci, 10 hores de mentoring a càrrec de la 

Càtedra FPdGi Joves Emprenedors de la UdG, 20 hores d’assistència tècnica per part del 

laboratori de l’ICSuro, el Cork Center, per fer l’acompanyament tècnic necessari del nou 

projecte i recolzament en la difusió i comunicació de la idea de negoci o projecte.  

 

EL JURAT: El jurat encarregat d’avaluar els projectes presentats i puntuar les propostes, segons 

els criteris establerts en les bases del concurs, fou presidit per la presidenta de l’ICSuro, Hble. 

Sra. Meritxell Serret, Consellera del Departament d’Agricultura i va comptar tant amb 

representants del sector surer nacional i internacional com amb experts en emprenedoria i 

innovació; les entitats membres del jurat van ser l’Associació d’Empresaris Surers de Catalunya 

- AECORK,  la Càtedra FPdGi Joves Emprenedors de la UdG, la Confederació Europea del Suro - 
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CELIÈGE, l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa - ACCIÓ, la Subdirecció General  de 

Transferència i Innovació Agroalimentària de la Generalitat de Catalunya i el propi Institut 

Català del Suro - ICSuro. 

 

 

 

REUNIONS EN EL MARC DEL PREMI D’EMPRENEDORIA - IDEA DE NEGOCI AMB SURO: 

25 d’agost: L’Institut Català del Suro es reuneix amb Jaume Sió, subdirector general de 

Transferència i Innovació Agroalimentària de la Generalitat de Catalunya, com a membre del 

jurat del Premi d’Emprenedoria. 

26 d’agost: Representants de l’ICSuro es reuneixen amb l’Institut de Promoció Econòmica de 

Palafrugell com a col·laboradors del Premi d’Emprenedoria. 

12 de setembre: L’Institut Català del Suro es reuneix amb Ferran Rodero, delegat d’ACC1Ó a 

Girona, com a membre del jurat del Premi d’Emprenedoria.  

 

COL·LABORACIONS: El concurs va comptar amb la participació i recolzament de les següents 

institucions: Generalitat de Catalunya (Departament d’Empresa i Coneixement i Departament 

d’Agricultura), ACC1Ó, Associació d’Empresaris Surers de Catalunya (AECORK), Confederació 

Europea del Suro (CELIÈGE), Càtedra FPdGi Joves Emprenedors de la Universitat de Girona i 

Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell (Ajuntament de Palafrugell). 
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5. Laboratori Cork Center 

El Cork Center, el laboratori de l’Institut Català del Suro, es va crear l’any 2001 per prestar 

serveis als diferents components de la cadena de valor tant del sector surer com del 

vitivinícola. 

 

En aquest sentit, l’experiència adquirida al llarg dels anys i la incorporació d’un equipament 

tècnic d’alt nivell han permès que el Cork Center s’hagi convertit en un referent internacional 

en la prestació de serveis a la indústria surera i vitivinícola, que busca promoure la qualitat i 

competitivitat de les empreses d’aquests sectors. 

 

 

 

El Cork Center participa en comitès tècnics tant a nivell nacional com internacional relacionats 

amb el sector i en l’organització de congressos, seminaris i jornades per a la promoció del suro. 

Els serveis que ofereix el laboratori passen pels controls de qualitat (anàlisi sensorial, 

cromatografia de gasos, microbiologia i dissenys de protocols interns, entre d’altres); anàlisi de 

la composició de mostres; peritatges en matèria de litigis; validació d’innovacions tècniques 

que introdueix la indústria, assessorament i formació:  

 

• Solucions innovadores i projectes d’investigació 

Compta amb un equip dedicat a la investigació aplicada per beneficiar el 

desenvolupament d’empreses i col·labora amb universitats i centres de recerca a 

través de projectes d’investigació, per tal de poder desenvolupar solucions 

innovadores tant pels seus clients com per la societat. 
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• Cursos i tallers de formació 

El laboratori ha desenvolupat una metodologia per calcular la petjada de carboni, així 

com la normativa en controls de qualitat i protocols d’anàlisi personalitzats. La difusió 

del coneixement adquirit es concreta amb la preparació de cursos i tallers de formació 

en escoles d’hostaleria, enologia i universitats. 

 

• Serveis d’assessorament per a empreses 

Els serveis d’assessorament s’agrupen en diferents àrees. Des de l’ICSuro es 

proporciona assessorament a les empreses en l’aplicació de la normativa de controls 

de qualitat i alimentària i es realitzen protocols d’anàlisi personalitzats: 

 

o Seguretat alimentària: implantació de sistemes de gestió de la seguretat 

alimentària d’acord amb els protocols BRC (British Retail Consortium), IFS 

(International FOOD Standard) o ISO 22000. Implantació de sistemes APPCC. 

 

o Sostenibilitat: anàlisi del cicle de vida, càlcul de la petjada hídrica i de carboni, 

ecoetiquetatge i màrqueting ambiental, diagnosis ambiental de productes i 

serveis, detecció d’oportunitats d’estalvi, eficiència industrial i implantació de 

sistemes de gestió ambiental ISO 14001. 
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6. Gestió econòmica 

Els recursos econòmics que utilitza l’Institut Català del Suro per desenvolupar la seva missió de 

defensa i reconeixement de tota la cadena de valor del sector surer prové principalment del 

rendiment del laboratori Cork Center integrat a la institució, com es pot veure en el gràfic 

següent, i en segon lloc a partir dels projectes d’investigació i de les aportacions dels membres 

de la Junta General. 

 

Gràfic 1: Distribució de l'origen dels ingressos 

 

 

Aquesta distribució d’ingressos ha evolucionat en els últims anys degut a l’increment de 

l’activitat del laboratori i de l’àrea de recerca, fent disminuir la proporció de les aportacions 

externes.  

 

La gestió del Cork Center es basa en el criteri d’optimització dels recursos amb la voluntat de 

maximitzar la seva contribució als recursos de la institució. Compta amb pressupostos 

comptable i de tresoreria anual i d’inversions, així com un sistema de gestió de la qualitat 

segons la norma ISO 9001 el qual facilita la gestió organitzativa i administrativa d’aquesta àrea 

així com la seva  consecució d’objectius de facturació i satisfacció de clients. D’altra banda és 

un element indispensable per l’estudi i recerca dels projectes duts a terme per l’àrea de R+D+i 

de l’Institut Català del Suro. 
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El Pla d'Acció Anual de l’Institut Català del Suro defineix tant el pressuposts com els objectius 

establerts per a cada acció, així com els projectes concebuts per assolir aquests objectius. A 

partir de l'aprovació d’aquest Pla d’Acció Anual, establert en el marc de les Línies Estratègiques 

2014-2020, s’estableix una seqüència d'activitats ordenada per obtenir un propòsit definit i 

està subjecte a unes especificacions, a un marc temporal concret i a uns costos determinats. 

 

Els projectes segueixen un procés establert des que es conceben fins que s'executen, que 

comença amb la presentació d'una proposta davant la Comissió Executiva i un cop aprovada 

aquesta, s'inicia el cicle de vida del projecte, amb una primera etapa de definició, planificació i 

organització, seguida d'una altra d’execució i avaluació, fins arribar al tancament de l'activitat. 

Durant la vida del projecte es realitza un seguiment documental i un seguiment presencial per 

determinar l'eficàcia i l'eficiència de la acció empresa. 

 

Els clients i partners de la prestació de serveis i projectes competitius tenen origen divers, tan 

geogràfic com del propi tipus d’organització, encara que principalment es tracta d’empreses 

catalanes elaboradores de taps, tal i com es pot observar en els gràfics següents: 

 

Gràfic 2: Ubicació dels clients i partners de la prestació de serveis i projectes d’investigació, 
per volum de facturació. 

 

 



 

50 
 

Gràfic 3: Proporció de tipus client, segons nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 4: Tipus de clients, per volum de facturació de l’any 2016. 

 


