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SALUTACIÓ DEL DIRECTOR 

 

Benvolguts/udes,  

Aquest any 2015 ha estat el primer 

any en què hem posat fil a l’agulla a 

l’execució de les línies estratègiques 

2014 – 2020 de l’Institut Català del 

Suro. Aquestes línies estratègiques 

són les pròpies de la nostra institució 

i considero que són completament 

coincidents a les accions que ha de 

dur a terme el sector surer català 

per arribar al seu màxim potencial 

productiu, industrial, ambiental i 

social. En aquest primer any 

d’execució hem pogut comprovar 

que la direcció a seguir és la correcta 

i que amb esforç i tenacitat 

aconseguirem arribar als objectius.  

A nivell personal també ha estat el primer any de treball en la institució i una de les 

qüestions que més m’ha sorprès és el desconeixement que té la gent respecte el 

sector surer i la seva importància a nivell nacional i internacional. Estic convençut que 

la feina en recerca i innovació en el producte surer i la comunicació que estem duent a 

terme ajudarà a donar a conèixer el material de suro i la seva importància ambiental 

arreu del nostre territori i fora de les nostres fronteres.  

Una de les línies estratègiques de l’Institut Català del Suro és potenciar la 

internacionalització i hem comprovat durant aquest any que la vessant internacional 

cada vegada és més important per nosaltres; representem els interessos del sector 

surer català i espanyol a nivell internacional en els comitès de normalització, els clients 

del Cork Center (el nostre laboratori) cada vegada són més globals, en els projectes de 

recerca i innovació intervenen centres de recerca d’arreu d’Europa i aquesta tendència 

anirà en augment al nostre entendre.  

Durant l’any 2016 continuarem treballant amb l’execució de les línies estratègiques en 

col·laboració de tots els actors implicats en el sector.  Confiem comptar amb el vostre 

suport.         

Albert Hereu, Director ICSuro
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GENER 2015 

08-01: Entrevista del Director de l’CSuro a Ràdio Sant Sadurní, en el marc del 

programa “Gent del vi i el cava”. 

09-01: Assistència a la Comissió Executiva d’INNOVI, el Clúster Vitivinícola Català.  

13-01: TV Girona entrevista al Director de l’ICSuro, Albert Hereu. 

 

15-01: Reunió de treball amb els participants a l’estudi sobre “Suro Català”, liderat 

pel Consorci Forestal de Catalunya, el 

qual presenta un projecte per millorar la 

competitivitat del sector surer català. 

L’objectiu de la reunió fou presentar el 

projecte “Impuls a la compra de 

proximitat de matèria primera per a la 

millora de la competitivitat del sector 

surer català”, del CFC. 

Es tracta d’un projecte molt lligat a la línia estratègica de l’Institut per a incrementar 

la credibilitat de la qualitat del suro català i potenciar-ne la seva utilització, que recull 

les característiques físico-químiques dels taps elaborats amb suro autòcton i n’avalua 

el seu potencial tècnic. 

16-01: Reunió de treball amb RETECORK per posar en comú les línies estratègiques 

d’ambdues entitats. 

21-01: Sessió formativa 

al Màster de Sommeliers 

de l’Escola Superior 

d’Hostaleria i Turisme de 

Barcelona.  
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22-01: Visita d’enòlegs de la regió del 

Languedoc al Laboratory CorkCenter i 

realització d’un taller sensorial. 

23-01: Reunió de treball amb 

representants d’Inèdit-Innovació. 

28-01: Assistència a la Junta Directiva 

d’INNOVI, el Clúster Vitivinícola Català. 

 

 

29-01:L’ICSuro celebra una Comissió Executiva pel seguiment del pla estratègic. 

El dia 29 de gener es va reunir la Comissió Executiva de l’ICSuro per tal de fer un 

seguiment de les línies estratègiques prioritàries del Consorci. 

Aquestes línies passen per la creació de la Marca Suro Català (entès com aquell produït 

i transformat a Catalunya), estrènyer la relació entre suro-indústria-vitivinícola, R+D+i i 

fomentar la internacionalització. 

 

30-01:  L’ICSuro participa en la Comissió 

Tècnica d’AECORK. 
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FEBRER 2015 

06-02: Reunió de treball amb el Centre 

Tecnològic Forestal de Catalunya per 

enfortir aliances en favor del bosc i la 

indústria surera. 

12-02: Conferència d’Albert Hereu en 

el marc del projecte ForestMarketing 

de PEFC, a Logroño. 

 

12-02: Visita d’estudiants de màster de 

l’Institut d’Arquitectura Avançada de 

Catalunya (UPC).  

16-02: Assistència a la Comissió 

Executiva d’INNOVI, el Clúster 

Vitivinícola Català. 

 

18-02 i 19-02: Participació de representants de l’ICSuro a la reunió del projecte 

ENCORK, celebrada a Roma, amb tots els socis del projecte. 

La funció de l’ICSuro en aquest marc passa per donar suport tècnic i preparar les 

mostres pels controls de qualitat. Durant el primer dia, es va dur a terme una sessió 

intensiva de treball on es van presentar els resultats així com es discutí sobre el disseny 

del prototip final. La segona jornada es va centrar més en la definició de l’estratègia 

d’explotació un cop finalitzat el projecte. 
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20-02: Es celebra la primera Comissió Executiva i Junta General de l’ICSuro de l’any 

2015. Durant la reunió, s’aprova el tancament de l’estat comptable 2014, es presenta i 

s’aprova la memòria d’activitats (del mateix any), i es realitza proposta de membres 

del Consell Assessor i proposta de Règim de Funcionament. 

Així mateix, es presenten els projectes de recerca previstos pel 2015 i es du a terme el 

seguiment del Pla Estratègic. 

 

23-02: L’ICSuro manté una reunió de 

treball amb ACC1Ó Girona. 

24-02: Reunió de treball a Barcelona en 

el marc del projecte LIFE+ Suber. 

 

 

25-02: Participació de l’ICSuro a “El Rincón del Enólogo” en el marc de la fira 

ENOMAQ a Saragossa. 

Entre els dies 24 i 27 de 

febrer, va tenir lloc a 

Saragossa la fira ENOMAQ, un 

dels salons més importants 

entorn al món vitivinícola. 

L’ICSuro va estar-hi present, 

concretament a “El Rincón del 

Enógolo” el dia 25, amb un 

estand informatiu i amb una 

ponència i cata sota el títol 

“El tapón de corcho. 
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Aportaciones en la evolución del vino”, on es van destacar els avantatges que l’ús de 

tapaments de suro natural suposa pel vi, i es realitzà un taller sensorial entre els 

assistents. 

 

En aquest mateix marc, es va reunir el subcomitè d’AENOR sobre temes de suro, del 

qual l’ICSuro n’ostenta la secretaria. Al llarg de la trobada, es va actualitzar l’estat dels 

projectes de norma vigents, així com es va procedir a revisar i fer propostes de normes 

UNE. 
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MARÇ 2015 

04-03: Visita d’un grup d’estudiants Màster en Enginyeria del Disseny de la 

Universitat Politècnica de València. 

 

06-03: Reunió de treball amb la Universitat Rovira i Virgili i VITEC per a possibles 

projectes conjunts. 

11-03: Presentació “Aportacions del suro en l’evolució del vi, la permeabilitat a 

l’oxigen i la sostenibilitat” a membres d’AECORK.  

 

12-03: Reunió de treball amb 

representants d’AENOR a Madrid. 

13-03: Reunió ISO a Portugal. 

16-03: Un grup d’enòlegs de Borgonya 

visiten l’ICSuro i participen en un taller 

sensorial. 
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18-03: Ponència d’Albert Hereu a 

Bordeus en el marc del projecte 

SUBERVIN. 

 

 

19-03: Comissió Executiva de RETECORK 

en el marc de la IV Setmana Forestal 

Mediterrània, a Barcelona. 

 

 

 

23-03: Sessió formativa sobre suro pel curs 

de Sommeliers al CETT. 

 

 

 

24-03: Entrevista al Director de l’ICSuro en el programa “Precs i Preguntes” de TV 

Costa Brava. 

 

25-03: Ponència del Director de l’ICSuro sobre la petjada de carboni en el marc del 

projecte SUBERVIN. Al tenir lloc la jornada a Palafrugell, els ponents van aprofitar per 

visitar l’ICSuro. 



Memòria 2015 ICSURO  10 

 

 
 

 

25-03: Treball conjunt per la millora del 

sector vitivinícola a la jornada Clúster 

Fotònica, organitzada per INNOVI. 

26-03: Ponència del Director de l’ICSuro 

en el marc del projecte SUBERVIN a 

Vitec a Falset. 

 

 

28-03: L’ICSuro participa a la XXa edició del concurs Giroví defensant el tapament de 

suro. 

30-03: Sessió formativa a alumnes del curs de sommeliers de la Universitat Rovira i 

Virgili. 

 



Memòria 2015 ICSURO  11 

 

ABRIL 2015 

07-04: L’ICSuro es reuneix amb l’INCAVI. 

10-04: L’Institut Català del Suro celebra 

la seva Comissió Executiva. 

13-04: Reunió de treball amb ACC1Ó. 

14-04: Reunió de treball amb el Consorci 

Forestal de Catalunya per a projectes 

conjunts. 

15-04: Visita d’estudiants de màster de Montpellier a través de la Fundació Pallach. 

 

 

 

17-04: L’ICSuro participa en la Comissió 

Tècnica d’AECORK. 

 

 

 

 

19-04: Assistència a l’homenatge a Joan 

Miquel i Avellí al Museu del Suro. 
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20-04: Visita de membres de la Direcció 

General de Boscos de Tunísia.  

 

 

21-04: Visita organitzada per la FOEG 

d’alcaldes polonesos. 

 

22-04: Compareixença de l’ICSuro i RETECORK al Parlament de Catalunya. 

La Comissió d’Empresa i Ocupació del Parlament es compromet a traslladar les 

peticions del sector surer català als grups parlamentaris.  

El motiu primordial de la compareixença fou la presentació de l’estudi “Avaluació 

econòmica de les externalitats positives dels boscos surers catalans”, que quantifica i 

analitza econòmicament els beneficis, tant directes com indirectes, de les suredes a 

Catalunya. 
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Albert Hereu va fer un recorregut per la indústria surera catalana, explicant les millores 

i l’aposta per la tecnologia i la innovació en els processos, controls de qualitat i petjada 

de carboni dels darrers anys. Posteriorment, Hereu explicà pròpiament l’estudi 

analitzant els serveis que ofereixen els boscos surers catalans: serveis de provisió 

(aliments i recursos forestals), serveis de regulació (prevenció d’incendis, plagues...), 

serveis culturals (turisme, educació, investigació, etc.), transformant els indicadors 

físics en unitats monetàries.   

Per finalitzar la intervenció, va indicar les perspectives i oportunitats del sector surer 

pels pròxims anys acord amb les línies estratègiques 2014-2020 d’aquest organisme: 

potenciar el suro català, desenvolupar noves aplicacions del suro, valoritzar els 

territoris surers i apostar per la R+D+i. 

Hereu va traslladar als diputats presents diverses peticions per a que es transformin en 

ajudes concretes: a nivell legislatiu, que en la Llei del Vi, en el que fa referència als 

reglaments de les D.O., hi aparegui la obligatorietat de tapar els vins i caves amb tap 

de suro. En aquest sentit, també va comentar la necessitat de que aparegui un distintiu 

a l’etiquetatge de les ampolles per identificar que van tapades amb suro. A nivell 

educatiu, que dins els temaris de la formació a enòlegs, sommeliers, representants de 

l’hostaleria, etc., hi aparegui una assignatura reglada vinculada al suro. Pel que fa a 

R+D+i, es demanda sobretot recursos per a la investigació per poder eradicar els 

problemes de plagues que afecten al suro, investigar noves aplicacions i afavorir 

l’emprenedoria. Finalment, es va traslladar la necessitat de que l’Administració 

segueixi apostant per aquest organisme a nivell financer. 

24-04: Reunió de normalització del Subcomitè d’AENOR sobre suro al Departament 

d’Agricultura de la Generalitat.  
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27-04: Reparació de la façana exterior de ICSuro a través de suro projectat a càrrec 

de l’empresa KliuSolutions. 

 

28-04: Assistència a la Comissió Executiva d’INNOVI, el Clúster Vitivinícola Català. 

 

Rotonda commemorativa del suro al municipi de Cassà de la Selva. 

 

 



Memòria 2015 ICSURO  15 

 

MAIG 2015 

 

04-05: Visita de la nova Clúster Manager 

d’INNOVI a l’ICSuro. 

08-05: L’ICSuro celebra la seva Comissió 

Executiva.  

 

 

12-05: Visita d’Ignasi Rodríguez Galindo, 

de la Direcció General de Desenvolupament 

Rural acompanyat de RETECORK. 

13-05: Assistència a la reunió plenària ISO 

a París. 

 

18-05: Curs per enòlegs a la Universitat 

Rovira i Virgili a través de Cavas 

Gramona.  

 

 

20-05: Participació a la Fira CONSTRUMAT de Barcelona, posant en valor les propietats 

del suro en la construcció. 

D’entre les línies estratègiques establertes en el Pla Estratègic de l’Institut Català del 

Suro pel període 2014-2020, se’n destaquen la investigació en l’àmbit de les noves 

aplicacions del suro, la dinamització del sector surer català i la potenciació del suro en 

l’àmbit de la regeneració urbana, 

l’ecoconstrucció i la construcció 

sostenible, entre d’altres. 

Per tal de mostrar la funcionalitat del 

suro en l’àmbit de la construcció i 

l’arquitectura, l’ICSuro ha realitzat una 

conferència: “El suro, material 

innovador i sostenible per la 

construcció”. Així mateix, a l’estand del 

Departament de Territori i Sostenibilitat 
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(Incasol) de la Generalitat de Catalunya s’hi han exposat materials de suro provinents 

de diverses empreses del sector surer català. 

Pel que fa a la conferència, s’ha iniciat amb la intervenció de Patricia Jové, responsable 

de R+D+i de l’Institut Català del Suro, seguida de Rafel Ruiz de Kliu Solutions i Glòria 

Piferrer, de OP- Team i arquitecta de la darrera fase del Museu del Suro de Palafrugell. 

Tots ells han explicat la importància del suro com a material amb una sèrie de 

característiques que el fan únic: lleugeresa, elasticitat, compressibilitat, 

impermeabilitat, aïllament tèrmic, absorbent acústic, alt coeficient de fricció, 

retardador del foc, absència de toxicitat o altres perills per a salut. 

 

23-05: Assistència a l’Assemblea del Consorci Forestal de Catalunya i ponència del 

Director de l’ICSuro a la jornada “Impuls a la compra de proximitat i valorització del 

suro català”. 

La jornada, organitzada per la Cooperativa Serveis Forestals, i moderada per Joan 

Rovira, gerent de l’esmentada entitat, va tenir lloc a la Casa Xifra de Santa Coloma de 

Farners. 

La taula debat va comptar amb les següents intervencions: promoció del producte 

local de proximitat (CATFOREST), a càrrec de Juan Luís Abián, representant de 

l’Associació Promotora de la Certificació Forestal i PEFC Catalunya; caracterització del 

suro català i experiències amb la indústria local, a càrrec d’Albert Hereu, Director de 

l’ICSuro, i Roser Mundet, enginyera forestal del Consorci Forestal de Catalunya; i 
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l’experiència de QUALITY SUBER, S.L., en la valorització i comercialització de suro 

català, a càrrec de Rosendo Castelló, President de la companyia. 

 

27-05: Reunió amb representants del SOC pel foment de la formació vinculada al suro. 

28-05: Reunió de treball amb el Patronat de Turisme Costa Brava Girona. 
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JUNY 2015 

05-06:Celebració de la Comissió Executiva i Junta General de l’ICSuro. Ambdós ens 

van aprovar l’acta de la sessió anterior, respectivament. A continuació, fou presentat 

l’informe del President, i es realitzà el seguiment dels membres del Consell Assessor 

així com de les línies estratègiques establertes. Finalment, es presentaren les activitats 

realitzades des de la passada junta i els pròxims esdeveniments on intervindrà l’ICSuro. 

 

06-06: Assistència a l’Assemblea General 

del Consorci Forestal de Catalunya a 

Quart. 

10-06: Visita d’INIA per a col·laboracions 

conjuntes. 

11-06: Filmació del Director de l’ICSuro 

en el programa “Espai Terra”, de TV3. 
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15-06:  Celebració de la primera jornada de neuromarketing aplicada al sector del vi i 

el cava a Sant Sadurní d’Anoia. 

A través de la campanya “El corcho preserva lo bueno”, s’ha organitzat una classe 

magistral sobre neuromarketing aplicat al sector vitivinícola que ha comptat amb la 

presència de les caves més importants de la zona. 

L’acte ha ofert als professionals del sector un programa exclusiu amb l’objectiu de 

donar a conèixer el marketing experiencial i el neuromarketing, disciplines que estan 

revolucionant la comunicació de marques líder en el mercat.  

 

La Doctora Cum Laude de Marketing per la Universitat Complutense de Madrid, Elena 

Alfaro, fou l’encarregada de dirigir la jornada, que es va centrar en la creació 

d’experiències  memorables al voltant de les marques i, més concretament, en relació 

al vi i al cava. D’altra banda, dins de la part teòrica, el Director de l’ICSuro, va dirigir 

una cata olfactiva d’aromes del suro, consistint l’activitat en olorar i esbrinar aromes 

vinculats al tap de suro. 

16-06: Jornada de treball a Arbúcies 

en el marc del projecte LIFE+ Suber. 

17-06: Ponència a la Comissió de 

Bones Pràctiques Comercials Cadena 

Agroalimentària a Barcelona. 

22-06: Reunió de treball en el marc 

del projecte “Suro Català”. 

26-06: Assistència al Patronat VITEC 

per establir col·laboracions. 
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JULIOL 2015 

03-07: Reunió de treball amb la D.O. 

Empordà. 

07-07: Jornada amb les empreses 

participants al projecte “Suro Català”. 

 

07-07: Reunió de treball en el marc del 

programa Ambassadors de Catalunya. 

 

 

09-07: Viatge de premsa al sector surer català en el marc de la campanya CORK. 

Mitjans de comunicació, entre ells dues televisions, dues agències de notícies, i premsa 

econòmica i sectorial, coneixen de prop el sector surer català. 

 

Després d’una petita introducció, Albert Hereu, Director de l’ICSuro, actuà com a 

portaveu del bloc mediambiental; la visita, doncs, es va iniciar a un bosc de sureda a 

Can Vilallonga. Així, els va parlar de les característiques del suro com a matèria prima, 

els beneficis ambientals de l’alzina surera, la petjada de carboni negativa de la 
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indústria surera, etc. Seguidament, els periodistes van poder veure les tasques d’un 

pelador professional de suro.  

A continuació, els periodistes van visitar les empreses sureres F. Oller i J. Vigas, 

descobrint els últims avanços tecnològics i el conseqüent augment de l’eficiència i la 

productivitat. 

Ja a la tarda, els periodistes visiten el laboratori de l’ICSuro, coneixent les línies 

d’investigació d’aquesta entitat, i realitzen un taller de cata olfactiva, havent d’olorar i 

esbrinar els aromes del suro. La jornada conclou amb la visita a Vins i Licors Grau, on 

van poder realitzar una cata de vins i caves tapats amb suro, tancant així la cadena de 

valor. 

11-07: Activitat “El tap de suro: de la pela de l’alzina surera a l’ampolla”. 

L’Institut Català del Suro, juntament amb el Museu del Suro, va oferir una activitat 

ideal per a famílies amb nens, joves, parelles, gent gran... per conèixer ben de prop els 

secrets que amaga un tap de suro.  

La visita es va iniciar a una sureda on un pelador va realitzar una demostració de com 

es pelen els suros, les eines que s’utilitzen, etc. Seguidament, els assistents es van 

dirigir a l’Institut Català del Suro on a través d’un audiovisual, van conèixer el procés 

industrial d’aquell suro que hem extret a l’arbre, els diferents tipus de taps, qualitats i 

usos. A continuació va tenir lloc un taller sensorial. Finalitzant la jornada, es visità el 

Museu del Suro, on descobrim el recorregut històric, revelant-nos que ha estat un 

material amb infinitat d’usos i aplicacions. 
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15-07: Viatge de premsa al sector surer extremeny en el marc de la campanya CORK. 

Els objectius d’aquesta activitat van ser mostrar als periodistes l’origen de la matèria 

prima a través de la pela del suro, explicar el caràcter 100% natural i biodegradable del 

tap de suro i el seu potencial com a mètode de tapament líder i en la transmissió 

d’aromes positius. Així, la visita es va iniciar a la Finca La Alcornocosa, amb una 

demostració de la pela del suro. El Director de l’ICSuro presentà també els beneficis 

mediambientals de la devesa i les seves característiques ignífugues i la petjada de 

carboni negativa de la indústria. 

 

Després de concedir entrevistes, Hereu va dirigir una cata olfactiva d’aromes del suro, 

presentant les línies d’investigació de l’Institut, així com el potencial del tap en la 

transmissió d’aromes positius al vi. En aquesta jornada hi van participar dues 

televisions i dos mitjans de premsa escrita sectorial.  

 

16-07: Assistència a la Junta Directiva 

d’INNOVI, el Clúster Vitivinícola Català. 

22-07: Visita tècnica a la Finca Fitor, del 

Sr. Joan Botey.  

25-07: Segona jornada de l’activitat “El 

tap de suro: de la pela de l’alzina surera 

a l’ampolla”. 
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AGOST 2015 

25-08: Filmació del Tour Virtual Google Business de les instal·lacions de l’ICSuro per 

poder incloure’l a nova pàgina web. 

 

 

27-08: El Director de l’ICSuro és entrevistat per EFE Agro, Agència d’Informació 

Agroalimentària. 
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SETEMBRE 2015 

 

03-09: Reunió de treball amb el 

Conseller Ciuraneta als Serveis 

Territorials d’Agricultura a Girona. 

 

 

 

07-09: Assistència a la celebració 

institucional del 35è aniversari de 

l’INCAVI, al Palau de Pedralbes de 

Barcelona. 

 

13-09: Representació de l’ICSuro a la Festa de la Verema de la D.O. Empordà i sopar 

institucional. 

18-09: Assistència a la Comissió Executiva d’INNOVI, el Clúster Vitivinícola Català. 

20-09: Taller sensorial a la Fira de Santa Tecla, de Cassà de la Selva; i a la Mostra de 

Vins i Caves de Catalunya, a Barcelona. 

Durant la jornada, 

l’equip tècnic de 

l’ICSuro va realitzar 

els tallers sensorials 

en dos àmbits molt 

diferenciats. D’una 

banda, la fira de 

Cassà de la Selva, de 

caràcter més local, 

ajuda a apropar-nos 

a un públic més 

familiar; i de l’altra, 

a la Mostra de Vins i Caves, el públic assistent és especialitzat i coneixedor del sector.  

Així, és important que ambdós col·lectius experimentin amb el suro i coneguin quins 

són els aromes que pot aportar el tap de suro al vi o cava d’una manera molt 

interactiva.  
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21-09: Reunió de treball de Clústers a 

Barcelona. 

23-09: Reunió de treball amb ANFEVI i 

PEFC a Madrid. 

 

24-09: L’ICSuro, juntament amb l’INIA i la Universitat Politècnica de Madrid, 
organitzen una jornada sobre suro i bioeconomia a Madrid.  

L’objectiu principal és identificar accions d’R+D necessàries per augmentar la 

rendibilitat i sostenibilitat de la matèria primera en aquest sector.  

Així, la jornada es va dividir en 

dues parts: una primera sessió de 

ponències d’experts en matèria 

forestal, industrial i oportunitats 

de finançament de projectes; i una 

segona part on Albert Hereu, 
Director de l’ICSuro, fou 
l’encarregat de coordinar un 
“World Cafè” amb representants 

d’organismes públics, associacions 

empresarials, entitats, universitats, 

etc. 

30-09: Reunió ISO a Portugal. 
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OCTUBRE 2015 

 

01-10: L’ICSuro i el Laboratory CorkCenter 

rep una visita d’enòlegs francesos. 

02-10: Reunió de treball en el marc del 

projecte ENCORK a Barcelona.  

 

02-10: L’ICSuro participa a la inauguració de la Fira CAVATAST, a Sant Sadurní d’Anoia. 

En el marc de la campanya “El corcho preserva lo bueno”, s’ha instal·lat a l’accés del 

recinte una copa de dos metres d’alçada on les autoritats i visitants han dipositat tots 

els taps de cava que s’han generat durant la fira. A través d’aquesta posada en escena 

tan visual, Albert Hereu, Director de l’ICSuro, ha tingut l’oportunitat de transmetre 

els beneficis ambientals d’un producte natural com el tap de suro. 

 

 

06-10: L’ICSuro participa en la Comissió 

Tècnica d’AECORK. 

07-10: L’ICSuro obté el segell Acords 

Voluntaris que atorga l’Oficina Catalana 

del Canvi Climàtic. 
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En aquest sentit, l’Institut es compromet a realitzar una sèrie d’actuacions per a 

contribuir a reduir les emissions de gasos 

d’efecte hivernacle. Així, es minorarà la 

despesa elèctrica recobrint amb suro 

projectat part de la façana i automatitzant la 

regulació dels aparells de climatització del 

centre. D’altra banda, s’aplicaran mesures 

correctives en els equipaments del laboratori 

i es durà a terme formació del personal en 

matèria de bones pràctiques d’eficiència 

energètica. 

 

 

21-10: Assistència a la Junta Directiva 

d’INNOVI, el Clúster Vitivinícola Català. 

22-10: Assistència a la Comissió 

Executiva de RETECORK a Maureillas-Las 

Illas, França. 

 

 

26-10: Participació a la VI Edició de les Jornades de Transferència i Innovació Forestal, 

celebrades a Girona. La jornada fou organitzada pel Centre Tecnològic Forestal de 

Catalunya, l’Ajuntament de Girona i el Departament d’Agricultura, així com va rebre la 

col·laboració de la Universitat de Girona. En aquest marc, Albert Hereu, Director de 

l’ICSuro, va exposar les múltiples possibilitats i aplicacions innovadores del suro. 
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26-10: Realització d’un taller sensorial 

en el marc de la presentació dels Vins 

de Tramuntana, de la D.O. Empordà, 

al Born de Barcelona. 

 

29-10: Participació en el XVI Saló dels 

Millors Vins d’Espanya Guia Peñín, a 

través de la campanya “El corcho 

preserva lo bueno”. Mitjançant la 

instal·lació d’una copa gegant pel 

reciclatge dels taps de suro generats al 

Saló, s’ha desenvolupat una acció RSC 

i ha permès explicar els beneficis 

d’utilitzar el suro com a sistema de 

tapament per a vins i caves. 
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NOVEMBRE 2015 

04-11: Reunió de treball amb el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient 

amb la voluntat de trobar sinèrgies i futures col·laboracions en projectes. 

05-11: L’Institut Català del Suro participa a la IV Jornada sobre Enoturisme, sota el 

títol “De la venda del producte a la venda de l’experiència”.  

La jornada va tenir lloc a Alella i la inauguració va anar càrrec de l’Alcalde del municipi, 

el President del Consell Regulador D.O. Alella, del Diputat Delegat de Turisme de la 

Diputació de Barcelona y el Secretari General de FIVIN, entitat organitzadora de 

l’esdeveniment. 

Així, durant el matí, van tenir lloc vàries taules rodones, la primera dedicada a la 

comercialització, la segona al marketing, i la tercera a la comunicació, a la qual va 

participar Albert Hereu, Director de l’ICSuro. 

 

06-11: Reunió de treball amb DAAM i EMO per tractar temes del pla estratègic de 

l’Institut Català del Suro. 

09-11: Trobada amb la Universitat de Girona en el marc de possibles projectes 

conjunts vinculats a l’emprenedoria. 

10-11: Participació a la jornada dedicada a l’eficiència energètica organitzada per 

INNOVI a Caves Gramona. 

11-11: Assistència a la presentació del Programa Acords Voluntaris, a Barcelona. 
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12-11: L’ICSuro participa a la segona edició de la jornada de neuromarketing aplicat 

al sector del vi. La classe sobre com implementar aquesta nova ciència en la indústria 

vitivinícola va tenir lloc al CCR (Centre de la Cultura del Rioja), i va reunir a algunes de 

les bodegues més importants de la D.O. La Rioja.  

 

Aquesta actuació s’emmarca en la campanya “El corcho preserva lo bueno”, i després 

de la intervenció de la Dra. Elena Alfaro, qui va analitzar les eines que ofereixen el 

marketing experiencial i el neuromarketing i el seu gran impacte entre la marca i el 

consumidor; fou Albert Hereu, Director de l’ICSuro, l’encarregat de dirigir una cata 

olfactiva d’aromes del suro, on els participants havien d’olorar i esbrinar els aromes 

positius vinculats al tap de suro. 

12-11: Reunió amb els directors de les escoles del municipi de Palafrugell per tal de 

planificar les visites a l’ICSuro en el marc del seu 25è aniversari. 

13-11: Reunió de treball amb 

representants d’ELISAVA, Mauricio 

O’Brien i Salvador Fàbregas, i RETECORK, 

per establir col·laboracions futures i 

estudiar la possibilitat de dur a terme 

l’edició 2016 del CorkLab. 

18-11: Visita i reunió de treball amb la 

D.O. Empordà per a projectes conjunts. 
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18-11: Visita a l’ICSuro del Conseller Ciuraneta com a nou President de l’Institut, i 

sopar de treball amb la Junta Directiva de l’entitat. 

 
 

19-11: Assistència a la Comissió Executiva d’INNOVI, el Clúster Vitivinícola Català. 

20-11: Es celebra la Comissió Executiva i Junta General de l’Institut Català del Suro. 

Durant la reunió, ambdós òrgans, tenint en compte les seves competències 

respectivament, presenten i aproven els següents temes: l’acta de la reunió anterior, el 

tancament provisional de l’estat comptable 2015, el resum d’activitats realitzades al 

segon semestre 2015, el pla d’actuacions 2016 i les activitats del 25è aniversari de 

l’ICSuro. 

Així mateix, la Comissió Executiva realitza el seguiment del Pla Estratègic i de l’estat 

d’aprovació dels Estatuts, així com valora l’auditoria comptable.  
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23-11: El Director de l’ICSuro realitza 

una ponència sota el títol “El tap, de 

suro”, en el marc de les sessions 

tècniques de la 3a edició de la Jornada 

“Vins d’alçada”, a Tremp. 

 

 

24-11: L’Institut Català del Suro i AGILENT organitzen una jornada sobre aplicacions 

cromatogràfiques en el sector agroalimentari. 

L’objectiu d’aquesta jornada fou conèixer les novetats i aplicacions de la cromatografia 

de gasos en la indústria agroalimentària i va ser dirigida a tècnics de control de qualitat 

i/o cromatografia de gasos del sector agroalimentari (indústria surera, vitivinícola i 

càrnica). 

 

Després de la benvinguda del Director de l’ICSuro, els assistents van poder assistir a 

conferències a càrrec de representants d’AGILENT, l’IRTA i, finalment, de l’ICSuro, 

amb una xerrada sota el títol “Controls de qualitat en taps de suro i detecció i 

quantificació d’aromes en vins”. 

25-11: Representació de l’ICSuro al 

Consell d’Administració de C.E.Liège, a 

Portugal. 

27-11: Sessió d’entrenament del panell 

de tast d’aromes del suro al propi 

sector. 
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DESEMBRE 2015 

 

01-12: Reunió de treball entre l’ICSuro, 

RETECORK i el Museu del Suro, per a la 

planificació de les activitats de l’any 

2016 i establir futures sinèrgies de 

col·laboració. 

 

02-12: Representació de l’ICSuro a la 7a 

edició dels Premis Cartavi al Palau de 

Pedralbes, organitzats per l’Associació 

Vinícola Catalana. 

 

14 i 15-12: Assistència a la última 

trobada del projecte ENCORK a 

Bomporto, Itàlia. 

 

 

 

15-12: Visita de representants forestals de l’Administració d’Algèria per estudiar el 

model surer català. 
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16-12: Assistència a la Junta Directiva d’INNOVI, el Clúster Vitivinícola Català. 

16-12: Auditoria ISO al Laboratory Cork Center. 

17-12: L’Institut Català del Suro rep una visita de forestals de la Universitat de Lleida. 

 

17-12: Celebració de l’Assemblea de la Ruta del Vi D.O. Empordà al Celler Espelt.  

L’Institut Català del Suro hi assisteix per tal de formalitzar la seva entrada a 

l’esmentada ruta i es ratifica com a membre de la Comissió Executiva. 

Aquesta actuació s’ha materialitzat arrel de les múltiples trobades amb la D.O. 

Empordà i s’emmarca en la línia estratègica de potenciació dels territoris surers i 

creació de producte turístic. 

 

 


