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1. Salutació del director 

 

El 2017 ha estat un any de 

consolidació de l’entitat com a centre 

reconegut nacional i 

internacionalment per la seva tasca 

en la promoció del sector surer, des 

de l’àmbit forestal al consumidor 

final, passant per l’àmbit industrial. 

 

Així ho demostren les xifres (vegeu 

infografia adjunta) i les fites 

aconseguides com l’acreditació 

TECNIO com a centre desenvolupador 

de tecnologia reconegut per ACCIÓ, 

l’obtenció de la certificació ISO 17025 

en sistemes de gestió de qualitat 

específics per laboratoris i el fet de ser 

l’organització escollida per acollir el 

proper congrés internacional Cork in 

Science per l’any 2019. 

 

Actualment el sector es troba en un 

moment complex; coincideixen dinàmiques positives, com el fet de ser exemple de 

bioeconomia i comptar amb el reconeixement del consumidor, i dinàmiques crítiques com una 

oferta de suro sotmesa a tensions entre grans grups empresarials i els efectes del canvi 

climàtic. 

L’Institut Català del Suro ha de continuar tenint un paper important en elevar la competitivitat 

del sector surer català ajudant a empreses i institucions, propietaris forestals i aportant 

solucions tangibles a les demandes del sector. 

 

Albert Hereu 
Director ICSuro 
ahereu@icsuro.com  

 

 

 

 

 

mailto:ahereu@icsuro.com
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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 i la Xarxa 

Europea de Territoris Surers. 

 

 

 

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 seu àmbit de treball i regularment publica articles 

científics relacionats amb les seves 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 2017 

4.1. Projectes R+D+i 

 

INTEGRATED AND SUSTAINABLE MANAGEMENT OF CORK WASTE GENERATED IN THE CORK 

INDUSTRY. ECORKWASTE. 

DESCRIPCIÓ I OBJECTIU: El projecte LIFE-

ECORKWASTE, Gestió integrada i sostenible 

del subproducte de la indústria surera, 

s’implementa 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) investiguen dos sistemes 

de reutilització del subproducte de la indústria surera. D'una banda, la construcció d’un 

aiguamoll híbrid artificial amb suro, instal·lat a la planta de Codorniu de Sant Sadurní d'Anoia, i 

on es fan servir els subproductes de suro com a material granular absorbent per al tractament 

de les aigües residuals del sector vinícola. D’altra banda, 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 valorització de subproductes 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. 

CRONOGRAMA: setembre 2015 - desembre 2018 

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

MÉS INFORMACIÓ: www.ecorkwaste.eu 

 

ACTIVITATS DESENVOLUPADES: 

21 de febrer: Assistència a la reunió de seguiment. 

22 i 23 de març: Reunió administrativa del projecte 

ECORKWASTE a la Universitat Politècnica de 

Catalunya i visita dels auditors europeus del 

projecte. 

http://www.ecorkwaste.eu/
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24 d’abril: La Televisió Autonòmica de 

Catalunya, TV3, visita les instal·lacions 

de Codorniu on hi ha la planta pilot de 

depuració d’aigua amb suro en el 

marc del projecte ECORKWASTE. El 

director de l’ICSuro va ser entrevistat 

en relació a l’esmentat projecte. 

 

22 de maig: Es realitza el primer mostreig per comprovar l’eficàcia del suro com a substrat a la 

planta pilot de Codorniu en el marc del projecte ECORKWASTE. 

 

21 de juny: Representants de l’ICSuro 

assisteixen a la reunió de seguiment del 

projecte ECORKWASTE a la Fundació CTM 

de Manresa. 

25 de juliol: Representants de l’Institut 

Català del Suro participen en la reunió de 

seguiment del projecte. 

 

26 de juliol: Continuació dels 

mostrejos en el marc del projecte a la 

planta de Codorniu per comprovar 

l’efectivitat del suro com adsorbent. 

29 d’agost: Assistència a una reunió 

de seguiment a Terrassa en el marc 

del projecte ECORKWASTE. 

18 de setembre: Representants de 

l’Institut Català del Suro assisteixen al 

Follow Up Meeting del projecte. 

18 de desembre: Albert Hereu, director de l’ICSuro, rep al coordinador el projecte 

ECORKWASTE per a la difusió dels resultats del projecte. 
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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 

altres processos de manufactura, anomenat 3DCork. Aquest producte 

correspon a una mescla de granulat de suro i un biopolímer plàstic. El nou material 

ecosostenible generat tindrà un percentatge en suro superior al 20%. 

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

COFINANÇAT PER: Agència de Residus de Catalunya 

 

OMICS AND HYBRIDIZATION APPLIED TO QUERCUS SUBER BREEDING (SUBEROMICS) 

DESCRIPCIÓ I OBJECTIU: L’Institut Català del Suro col·labora amb el Laboratori del suro de la 

UdG en un projecte coordinat amb la UPM (Universitat Politècnica de Madrid). En aquest 

projecte s’estudien les diferències d’expressió gènica i genètiques entre el suro i les escorces 

externes de l’alzina i la dels híbrids de suro i alzina. L’objectiu és entendre de millor manera les 

bases moleculars de la formació del suro i caracteritzar els híbrids de suro i alzina surera en 

quan a producció d’escorça externa i de tolerància a factors ambientals. L’anàlisi químic de les 

mostres realitzades a l’ICsuro complementaran els resultats que s’obtinguin a nivell genètic-

molecular. 

FINANÇAT PER: Ministeri d’Economia i Competitivitat 

 

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 i la realització d’un 

estudi comparatiu. Els resultats de permeabilitat es contrastaran amb l’anàlisi de compostos 

indicadors de reducció i oxidació per tal de completar l’estudi. 

CRONOGRAMA: juliol/agost 2016 - setembre 2018 

FINANÇAT PER: Institut Català del Suro 
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IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA DE RETORN DELS TAPS DE SURO EN EL MARC DE L’ECONOMIA 

CIRCULAR 

DESCRIPCIÓ I OBJECTIU: Es pretén determinar la 

viabilitat d’aplicació d’un sistema de recollida de taps de 

suro i de noves alternatives de valorització per tal 

d’impulsar el seu reciclatge. Actualment, els taps de suro 

es gestionen en la fracció orgànica de residus de suro. Es busca obtenir la millor opció de 

reciclatge dels taps de suro des d’una perspectiva tècnica i de rendibilitat econòmica per a 

l’obtenció de productes o aplicacions dels taps de suro un cop triturats. Aquest procés ha 

d’integrar tots els agents econòmics i socials que intervenen en el procés de recollida, 

reciclatge i revalorització dels taps de suro. 

CRONOGRAMA: 2017 - 2019 

COFINANÇAT PER: Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient i Habitatge i 

Agència de Residus de Catalunya 

 

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. 
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CRONOGRAMA: juny 2016 - desembre 2018 

COFINANÇAT PER: Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat i pel Fons Europeu de 

Desenvolupament Regional (FEDER) 

PARTICIPANTS: Germark S.A., Fundació EURECAT, Vinícola del País SAU i Miguel Torres S.A. 

 

CREACIÓ DE LA MARCA “TAPS DE FINCA” PER INCENTIVAR L’ÚS DE SURO DE PROXIMITAT I 

L’INCREMENT DE LA COMPETITIVITAT DELS CELLERS DE LA DO EMPORDÀ 

DESCRIPCIÓ I OBJECTIU: El projecte pretén establir un 

mètode organitzatiu per a facilitar l’aprofitament del 

suro de proximitat per part dels cellers integrats dins la 

Denominació d’Origen Empordà, així com proposar una estratègia de comercialització que posi 

en valor aquest suro català extret en l’àrea d’influència del territori de la DO Empordà. El 

projecte propiciarà les relacions entre propietaris de suro català, preparadors de suro, 

industrials fabricants de taps, centres d’investigació i cellers usuaris d’aquests taps. 

CRONOGRAMA: 2016 - 2017  

COFINANÇAT PER: Generalitat de Catalunya, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació i pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural 

ACTIVITATS DESENVOLUPADES: 

Creació del Reglament de la Marca de Garantia 

de Qualitat “Taps de Finca” i intermediació 

entre preparadors de suro, propietaris 

forestals, cellers i elaboradors de taps. 

 

CUPONS A LA INNOVACIÓ 

DESCRIPCIÓ I OBJECTIU: Un cupó a la innovació és un 

descompte econòmic directe que es pot bescanviar 

amb un proveïdor acreditat per ACCIÓ. Els cupons 

ajuden a innovar en productes i/o processos alhora 

que establir col·laboracions estratègiques. L’Institut Català del Suro participa en 3 cupons 

d’ecoinnovació. Són destinats a empreses d’entre 5 i 100 treballadors per a contractar 

desenvolupaments d’ecoinnovació, entenent-la com aquella innovació que contribueixi al 

desenvolupament sostenible, reduint l’impacte medi ambiental i optimitzant l’ús dels recursos 
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permetent generar nous productes, processos i/o models de negoci que evitin el 

deteriorament dels nostre entorn. 

CRONOGRAMA: 2017 - 2018 

COFINANÇAT PER: ACCIÓ 

MÉS INFORMACIÓ: http://accio.gencat.cat/cat/innovacio-tecnologica/ajuts-i-

financament/cupons-innovacio 

 

ESTUDI DE L’EVOLUCIÓ I TRAÇABILITAT DE TAPS DE SURO AMB TECNOLOGIA QR/NFC 

DESCRIPCIÓ I OBJECTIU: El projecte consisteix en avaluar el comportament dels diferents taps 

de suro respecte a diferents variables (permeabilitat, resposta mecànica, anàlisi sensorial i 

químic) que condicionen l’evolució del vi tranquil, així com la introducció d’una tecnologia de 

comunicació inalàmbrica QR (Quick Response Code) i NFC (Near Field Communication) en la 

seva traçabilitat.  

CRONOGRAMA: 2017 - 2018 

COFINANÇAT PER: Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme dins del Pla d’Investigació Científica i 

Tècnica de la Innovació 2017-2020 en el marc de l’Acció Estratègica d’Economia i Societat 

Digital 

 

DESENVOLUPAMENT D’UN SISTEMA DE DETECCIÓ D’AROMES EN TAPS DE SURO 

MITJANÇANT SENSORS MICROELECTRÒNICS 

DESCRIPCIÓ I OBJECTIU: L’objectiu general del projecte és la realització d’un disseny 

experimental d’un equip per a la detecció diferencial d’aromes de suro en taps de suro natural 

i taps de vi escumós. El sistema proposat es basa en una tecnologia de detecció de compostos 

orgànics volàtils i haloanisols a uns nivells de concentració molt baixos i amb un sistema no 

destructiu pel tap. L’ús d’aquest sistema innovador permetrà detectar la presència d’aquests 

aromes i separar les mostres afectades de la cadena de producció. 

CRONOGRAMA: 2016 - 2018 

COFINANÇAT PER: ACCIÓ 

 

 

http://accio.gencat.cat/cat/innovacio-tecnologica/ajuts-i-financament/cupons-innovacio
http://accio.gencat.cat/cat/innovacio-tecnologica/ajuts-i-financament/cupons-innovacio
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ELIMINACIÓ SELECTIVA DE COMPOSTOS AROMÀTICS NO DESITJATS (PRINCIPALMENT TCA) 

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

ABSORBENT 

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 Virgili, 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 basa 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 - de gener a juny 2017. 

 

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, l’increment 

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

forestals. 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 
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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 

ACTIVITATS DESENVOLUPADES:  

17 de gener: Reunió de coordinació del 

projecte Life+Suber amb representants del 

Consorci Forestal de Catalunya.  

21 de febrer: Representants de l’Institut 

Català del Suro assisteixen a la reunió del 

Comitè d’experts del projecte Life+Suber. 

23 de maig: Representats de l’ICSuro assiteixen a una reunió de coordinació del projecte. 

12 de desembre: L’Institut Català del Suro participa a la reunió del Comitè d’experts del 

projecte Life+Suber. L’objectiu és la presentació i debat sobre les eines per integrar l’adaptació 

al canvi climàtic en la gestió de l’alzina surera i en la normativa del sector surer català. Per 

finalitzar la jornada, es visita el Museu del Suro de Palafrugell. 

 

GRUPS OPERATIUS INNOVADORS ESPANYOLS 

DEL SECTOR SURER 

DESCRIPCIÓ I OBJECTIU: L’Institut Català del Suro 

forma part dels dos Grups Operatius Innovadors 

espanyols del sector surer: GO SUBER i GO 

BIOCORK.  

 

GO SUBER es centra en la modernització de l’extracció del suro: l’extracció del suro és un 

treball que segueix realitzant-se com fa més de dos-cents anys, amb la gairebé exclusiva ajuda 

del destral i la palanca. L’absència de mecanització i de mà d’obra especialitzada impedeixen 

un desenvolupament eficaç i segur de les labors, juntament amb una necessitat intrínseca 

de rejovenir del sector. Agrupa a sis entitats representatives del sector a diverses zones 

http://www.lifesuber.eu/
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espanyoles amb presència de masses de suredes i forta tradició: l’Associació de Propietaris de 

Monts Surers d’Extremadura, el Consorci Forestal de Catalunya, la Confederació 

d’Organitzacions de Selvicultors d’Espanya, l’enginyeria TREVINCA, l’empresa COVELESS i 

l’Associació de Deveses Ecològiques. Com a subcontractats donant suport acadèmic, tècnic, 

tecnològic i científic estan l’Institut Català del Suro, el Centre de Recerca Forestal (CIFOR- INIA), 

l’Agència de Medi ambient i Aigua d’Andalusia, el Centre de Recerques Científiques i 

Tecnològiques d’Extremadura (CICYTEX), la Universitat de Còrdova, l’Escola Tècnica Superior 

d’Enginyers de Monts, Forestals i del Mitjà Natural, i l’empresa JOGOSA Obres i Serveis S.L.O. 

CRONOGRAMA: 2017 

FINANÇAT PER: Pressupost de 44.453,63€, finançat pel FEADER (53%) i el MAPAMA (47%) 

ACTIVITATS DESENVOLUPADES: El grup s’ha 

reunit en tres ocasions i està en ple 

desenvolupament del futur projecte 

innovador. Amb la intenció de buscar possibles 

sinergies, l’Institut Català del Suro ha participat 

en reunions amb l’altre Grup Operatiu del 

sector del suro, GO BIOCORK, orientat a la 

resolució del problema del corc.  

9 i 10 d’octubre: Representants de l’Institut Català del Suro assisteixen a les Jornades que es 

van dur a terme a l’Almoraima, amb l’objectiu d’impulsar una taula del sector surer o una 

organització interprofessional. 

 

4.2. Comunicació 

 

10 de gener: L’Institut Català del Suro i el Laboratori 

Cork Center reben la visita d’alumnes de l’Institut 

Frederic Martí Carreras, de Palafrugell. Se’ls explica les 

tasques que s’hi desenvolupen així com tota la cadena 

de valor del tap de suro.  

11 de gener: El director de l’ICSuro assisteix al Consell d’Administració de C.E.Liège a Santa 

Maria de Lamas. En aquesta reunió s’aprova la participació econòmica de C.E.Liège a la 

campanya de comunicació Intercork III per a la promoció del suro a territori espanyol. 
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12 de gener: Representants de l’Institut Català del Suro assisteixen a la Comissió Executiva 

d’INNOVI, el Clúster Vitivinícola de Catalunya. 

12 de gener: Albert Hereu, director de l’ICSuro, es reuneix amb el director acadèmic 

d’ELISAVA, Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona, per tractar el tema de BAG 

Disseny, autors d’un dels projectes presentats al Premi d’Emprenedoria amb suro l’any 2016. 

13 de gener: L’Institut Català del Suro 

i el Laboratori Cork Center reben la 

visita de la Secretària de Medi 

Ambient i Sostenibilitat del 

Departament de Territori, Marta 

Subirà. Després d’una reunió de 

treball, la Secretària visità les 

instal·lacions i, finalment, dues 

empreses sureres de Cassà de la Selva: 

Francisco Oller S.A. i UPRODECO S.A.  

15 de gener: El director de l’Institut Català del Suro és entrevistat pel programa 1Mont.cat, 

retransmès per la xarxa de televisions locals de Catalunya. L’edició va anar a càrrec d’un equip 

de la Xarxa Audiovisual Local i la televisió amfitriona, que en el cas del Baix Empordà, era TV 

COSTA BRAVA. Podeu trobar l’entrevista al director del minut 01:24:00 - 01:32:09 del següent 

enllaç: http://www.xiptv.cat/1moncat/capitol/cap-169-museu-del-suro-de-palafrugell. 

 

Al programa també van participar: Guillem Genover, regidor del Museu, Indústria i Sector 

Surer de l’Ajuntament de Palafrugell; Rafel Nadal, periodista i escriptor; Àngela Martí, del 

Museu del Suro; Dani Martínez, Millor Sommelier de Catalunya 2016 i sommelier de El Celler 

de Can Roca, entre d’altres. 

16 de gener: Representants de l’ICSuro assiteixen a la Junta d’AECORK, Associació 

d’Empresaris Surers de Catalunya. 

17 de gener: L’Institut Català del Suro acull una 

reunió per establir la proposta d’activitats de la 

Fira del Tap a Cassà de la Selva. A la trobada hi 

participen representants d’AECORK, l’ICSuro, 

http://www.xiptv.cat/1moncat/capitol/cap-169-museu-del-suro-de-palafrugell
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RETECORK, Editorial Gavarres i l’Ajuntament de Cassà de la Selva.  

18 de gener: Albert Hereu, director de l’Institut Català del Suro, es reuneix amb representants 

de VITEC, Centre Tecnològic del Vi, per explorar possibles vies de col·laboració. 

20 de gener: El director de l’ICSuro es reuneix amb el Sr. Marc Vilahur, President de la Xarxa de 

Custòdia del Territori, per explorar la possibilitat de promoure els boscos de suro dins la Xarxa 

esmentada. 

26 de gener: Representants de l’Institut Català 

del Suro assisteixen a la sessió Ecodisseny de 

productes de l’hàbitat, organitzada per l’HCB i 

La Vola amb la col·laboració del clúster de 

Materials Avançats (MAV), el Clúster del 

Disseny (BCD) i l’Associació de Dissenyadors 

Professionals (ADP). Va comptar amb la 

participació de més de 35 empreses i estudis de 

disseny de producte. Durant la sessió es van donar a conèixer diferents casos de productes 

ecodissenyats des de la visió de dos estudis de disseny: Ciclus i Nut Creatives així com des de la 

visió d’una empresa fabricant de producte: Estiluz, que integra l’ecodisseny com a estratègia 

per el desenvolupament de nous productes. 

 

Durant la segona part de la sessió, l’empresa LaVola va dinamitzar un taller, on mitjançant 

equips interdisciplinaris formats per proveïdors de materials, fabricants de producte, 

responsables de medi ambient i dissenyadors van resoldre el repte de pensar el disseny d’una 

cadira des de la visió dels diferents aspectes relacionats amb l’ecodisseny amb l’objectiu 

d’assimilar tots els coneixements tractats durant la sessió i afavorir el Networking entre els 

assistents. 

31 de gener: Albert Hereu, director de l’ICSuro, 

participa a la sessió de treball de la Comissió 

Tècnica d’AECORK pel seguiment de temes de 

normalització i projectes en curs. 

 

3 de febrer: Representants de l’ICSuro es reuneixen 

a Maureillas-Las Illas, França, amb tots els actors de 



 

18 

 

la Ruta del Suro per perfilar les futures actuacions i línies estratègiques. Hi participen 

l’Ajuntament de Cassà de la Selva, Agullana, Maureillas-Las Illas, l’Institut Méditerranéen du 

Liège i el Consorci de Vies Verdes. 

6 de febrer: Estudiants d’ELISAVA, Escola 

Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona, 

visiten les instal·lacions de l’Institut Català del 

Suro i el Laboratori Cork Center. Se’ls presenta 

el material, propietats i iniciatives en relació a 

noves aplicacions, així com la tasca de R+D+i 

de l’Institut. Aquesta visita s’emmarca en una 

estada de 6 dies a l’Escola de Ceràmica de La 

Bisbal d’Empordà. 

6 de febrer: Representants de l’ICSuro assisteixen a la junta d’AECORK, Associació 

d’Empresaris Surers de Catalunya. 

8 de febrer: Representants de l’Institut Català del Suro assisteixen a la jornada formativa “El 

Programa Voluntari de Compensació d’Emissions de Gasos amb Efecte Hivernacle (GEH)” al 

Departament de Territori i Sostenibilitat de Barcelona. 

13 de febrer: Representants de l’ICSuro assisteixen a la Comissió Tècnica d’INNOVI, Clúster 

Vitivinícola de Catalunya. 

17 de febrer: Assistència a la Junta 

Directiva d’INNOVI. En aquest marc, 

s’aprova l’estudi d’avaluació del 

consumidor de vins i caves que 

inclou la seva percepció dels taps de 

suro. 

17 de febrer: Representants de 

l’Institut Català del Suro assisteixen 

a la presentació d’un projecte 

educatiu dedicat a parlar del canvi 

climàtic i els seus efectes amb escolars del voltant de Les Gavarres i que aquests prenguin veu 

en l’assumpte. La iniciativa és impulsada per la Fundació Plant For The Planet i compta amb el 

suport del Consorci de Les Gavarres. 
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22 de febrer: Representants de l’Institut Català del 

Suro assisteixen a una jornada organitzada per 

LEITAT i el Ministeri d’Economia per conèixer la 

convocatòria Retos, lligada a oportunitats de 

recerca i desenvolupament per empreses i centres 

tecnològics. 

28 de febrer: El director de l’ICSuro, Albert Hereu, 

és entrevistat per la revista Enoviticultura, publicació especialitzada en el sector vitivinícola. 

1 de març: El director de l’Institut Català del Suro assisteix a l’Assemblea General del Clúster 

Vitivinícola Català, en representació del sector surer. 

3 de març: Es celebren les reunions de la 

Comissió Executiva i Junta General de 

l’Institut Català del Suro per fer el 

tancament de l’exercici 2016 i l’aprovació 

del pla d’acció per a l’anualitat 2017. 

6 de març: Representants de l’ICSuro 

assisteixen a la Junta d’AECORK, 

Associació d’Empresaris Surers de 

Catalunya. 

9 de març: El director de l’ICSuro es reuneix amb representants d’ACCIÓ per l’avaluació 

conjunta de les possibilitats d’internacionalització del Laboratori Cork Center. 

15 de març: El rector de la Universitat de La Rioja, Julio Rubio, i el director de l’Institut Català 

del Suro, Albert Hereu, signen un conveni per impulsar la investigació i la formació dels futurs 

enòlegs en relació als taps de suro i la seva interacció en l’evolució del vi en ampolla. 
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Aquesta col·laboració acadèmica contempla que la Universitat de La Rioja i l’ICSuro realitzin 

conjuntament diverses activitats, entre les que podem destacar: la visita dels estudiants 

d’enologia a l’ICSuro i a les empreses elaboradores de taps de suro; sessions de formació 

periòdica pels alumnes d’enologia en matèria de tapaments i últims avanços i innovacions en 

el binomi vi-suro; col·laboració en projectes d’investigació pels estudiants d’enologia; 

l’intercanvi de coneixement en matèria de taps de suro i la seva relació amb el vi; i la 

realització de les pràctiques de fi de curs dels estudiants de la Universitat de La Rioja al 

Laboratori Cork Center. 

15 i 16 de març: Representants de l’Institut Català del Suro participen en les jornades 

organitzades per Consorci de Les Gavarres i que 

buscaven sumar opinions, estratègies, inquietuds 

i propostes pel Pla Estratègic Gavarres 2025. 

21 de març: Albert Hereu, director de l’ICSuro, 

manté una reunió de coordinació amb 

representants del Museu del Suro de Palafrugell 

per establir línies de treball en comú. 

 

24 de març: El director de l’Institut Català del Suro és entrevistat per la Cadena Ser de Girona. 

25 de març: Radio Cassà realitza una entrevista al director de l’ICSuro, Albert Hereu. 

31 de març: Representants de l’Institut Català del Suro assisteixen a la jornada inaugural del 

curs d’enologia de la Universitat Rovira i Virgili, amb la qual es col·labora de manera habitual. 
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Així mateix, els estudiants van poder assistir a una sessió formativa a càrrec del Sr. Paulo 

Lopes, director tècnic de l’empresa AMORIM. 

3 d’abril: Representants de l’ICSuro assisteixen a la 

presentació del Campus Compòsits de la Universitat 

de Girona, el qual promou l’accés i la transferència de 

coneixement a les empreses i institucions del sector 

dels materials compostos.  

 

3 d’abril: L’Institut Català del Suro assisteix a la Junta d’AECORK, Associació d’Empresaris 

Surers de Catalunya. 

8 d’abril: Amb la col·laboració de la DO 

Empordà, l’Institut Català del Suro 

organitza un viatge de premsa per donar 

a conèixer a mitjans de comunicació tot 

el procés productiu del tap de suro, des 

de la pela fins al producte final. Es visita 

bosc, empreses fabricants de taps de 

suro i cellers de la DO Empordà. 

 

10 d’abril: L’Institut Català del Suro renova el segell Acords Voluntaris atorgat per la Secretaria 

de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat 

de Catalunya, amb la voluntat de mitigar el canvi 

climàtic amb polítiques vinculades al sector surer. 

21 d’abril: Representants de l’ICSuro assisteixen a la 

Comissió Executiva d’INNOVI, Clúster Vitivinícola de 

Catalunya, on es prepara el projecte VINETUR de 

traçabilitat de taps de suro. 

 

21 d’abril: Representants de l’Institut Català 

del Suro participen, en el marc del festival 

VÍVID, a la conferència formativa de “Story 

telling” vinculada al vi. 
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24 d’abril: La Televisió Autonòmica de Catalunya, TV3, visita les instal·lacions de Codorniu on 

hi ha la planta pilot de depuració d’aigua amb suro en el marc del projecte ECORKWASTE. El 

director de l’ICSuro va ser entrevistat en relació a l’esmentat projecte. 

24 d’abril: Representants de l’Institut Català del Suro participen a la Comissió de projectes 

d’INNOVI. 

27 d’abril: El programa Espai Terra, de TV3, realitza un reportatge sobre l’aplicació del suro a la 

construcció sostenible a Bescanó amb la participació de l’Institut Català del Suro i Vivers Ter, 

empresa especialitzada en parets i cobertes vegetals. 

2 de maig: Albert Hereu, director de 

l’Institut Català del Suro, és entrevistat i 

explica els diferents taps de suro, els bosc i 

la indústria que hi ha al darrera d’aquest 

sector al programa Verd Primera de la 

televisió BTV. 

4 i 5 de maig: Representants de l’ICSuro 

participen a l’Assemblea de la Plataforma 

Tecnològica del Vi. 

8 de maig: Assistència a la Junta d’AECORK, Associació d’Empresaris Surers de Catalunya. 

17 de maig: Representants de l’Institut Català del Suro assisteixen a una jornada formativa 

sobre incentius a la innovació a Barcelona organitzada per ACCIÓ, l’Agència per la 

Competitivitat de l’Empresa. 

18 de maig: El director de l’ICSuro assisteix a una reunió de seguiment del projecte d’economia 

circular per a la utilització de subproductes de suro en els camps de gespa artificial amb 

representants de l’empresa Royalverd a Olot. 

24 de maig: Representants de l’Institut 

Català del Suro participen a la fira per 

excel·lència de construcció a Barcelona, 

CONSTRUMAT, presentant la 

construcció sostenible amb suro a càrrec 

d’una conferència del Sr. Emiliano 

López. Tot això en el marc de l’estand de 

l’Institut Català del Sòl, del Departament 
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de Territori i Sostenibilitat. 

24 de maig: El director de l’ICSuro participa en una reunió de coordinació per a la Fira del Tap, 

que té lloc el mes de juny a Cassà de la Selva. A la reunió hi assisteixen també representants de 

l’Ajuntament de Cassà de la Selva, Editorial Gavarres, AECORK i RETECORK. 

25 de maig: Representants de l’ICSuro 

ofereixen una conferència a CONSTRUMAT, a 

l’estand del Departament de Territori i 

Sostenibilitat, explicant les propietats del suro 

i les seves aplicacions en l’arquitectura. 

25 de maig: Assistència a la jornada “Projecte 

Europeu CIRCE - Regions Europees cap a 

l’Economia Circular”, al Departament de 

Territori i Sostenibilitat. La jornada va tractar sobre les oportunitats de finançament de 

projectes en economia circular per part de la UE i de Catalunya; els objectius, abast, 

metodologia i calendari de treball del projecte CIRCE; els rols dels Agents d’Acceleració i, 

finalment, un taller inspiracional dinamitzat per Inèdit. 

26 de maig: Albert Hereu, director de l’ICSuro, assisteix a 

la Junta Directiva d’INNOVI, en el marc de la qual es 

presenta de manera interna l’estudi de preferències del 

consumidor pel que fa als taps de suro. 

26 de maig: L’Institut Català del Suro rep la visita de Taps 

de Lletra, empresa ubicada a Reus i que es dedica a la 

fabricació artesana de lletres i números fets amb taps de 

suro.  

27 de maig: Representants de l’Institut Català del Suro assisteixen a la Jornada sobre la 

comercialització de la fusta i la campanya del suro 2017 a l’Escola Agrària Forestal Casa Xifra, 

organitzada pel Consorci Forestal de Catalunya. 

30 de maig: El Museu del Suro de Palafrugell i l’ICSuro reben la visita dels estudiants de l’IES 

Montilivi. Se’ls mostra la tasca que es du a terme al Laboratori Cork Center així com s’explica el 

procés productiu dels taps de suro, des de l’arbre fins a l’ampolla, i tot el relacionat amb les 

noves aplicacions, economia circular, construcció sostenible, etc. 
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31 de maig: El director de l’ICSuro, Albert Hereu, assisteix al lliurament del segell TECNIO a 

Barcelona. TECNIO és el segell que atorga la Generalitat de Catalunya, a través d’ACCIÓ, per 

identificar on es troba la tecnologia més innovadora, els desenvolupadors que l’ofereixen i els 

facilitadors que participen en el procés de transferència de tecnologia i coneixement. 

 

En aquest cas, l’Institut Català del Suro ha estat reconegut com una entitat desenvolupadora 

que genera nova tecnologia i la transfereix a l’empresa, ja sigui a través de la realització de 

projectes d’R+D, com a partir de la prestació de serveis a la indústria surera, vinícola i 

alimentària. 

 

Els beneficis que aporta per les empreses treballar amb un proveïdor tecnològic sota el segell 

TECNIO són facilitar la participació en programes internacionals de R+D+i, enllaçar amb nous 

proveïdors tecnològics, ajudar a desenvolupar productes o serveis innovadors i accés a noves 

tecnologies, entre d’altres. 

 

 

1 de juny: Es celebra la Comissió Executiva de l’Institut Català del Suro. 

1 i 2 de juny: Representants de l’ICSuro assisteixen a les jornades d’Immersió Estratègica 

d’INNOVI, el Clúster Vitivinícola Català, celebrades a Perelada. En aquest marc, es presenta 

públicament l’estudi de preferències del consumidor que inclou la percepció sobre els taps de 

suro. 
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6 de juny: El director de l’Institut Català del Suro participa a la Junta d’AECORK, Associació 

d’Empresaris Surers de Catalunya. 

13 de juny: En el marc del projecte From Bark to Bottle, representants de l’ICSuro organitzen 

un taller sensorial. Una desena de turistes nord-americans descobreixen quins aromes són 

propis del suro i quins en són aliens. Aquesta 

iniciativa és impulsada per la Cork Forest 

Conservation Alliance, la qual organitza, amb la 

col·laboració d’entitats vinculades al sector surer i 

altres, viatges ecoturístics que permeten conèixer 

de prop tota la cadena de valor del suro i el tap 

de suro.  

 

16 de juny: En el marc de la Fira del Tap de 

Cassà de la Selva, l’Institut Català del Suro hi 

celebra la seva Junta General. 

16 de juny: El director de l’ICSuro, Albert 

Hereu, assisteix a la jornada de presentació de 

la Ruta del Suro a Cassà de la Selva. L’acte es va iniciar amb el col·loqui “La Ruta del Suro: una 

eina per posar en valor una singularitat compartida del territori”, després de dinar es visita la 

fàbrica de suro Francisco Oller S.A. i al final del dia té lloc la conferència inaugural de la Fira del 

Tap a càrrec de Josep Roca, sommelier del Celler de Can Roca.  
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17 de juny: Representants de l’Institut 

Català del Suro assisteixen a la 

inauguració de la Fira del Tap, amb la 

presència del President de la 

Generalitat de Catalunya, el Sr. Carles 

Puigdemont. 

17 de juny: En el marc de la Fira del 

Tap, el director de l’ICSuro assisteix a 

l’Espai Debat “Gavarres: tres visions 

d’un paisatge surer”, amb la 

participació de Melcior Soler, president de l’Associació de Gestors Forestals de Les Gavarres; 

Jordi Juanós, director de la Fundació Plant for the Planet; i Oriol Armet, gerent del Consorci de 

Les Gavarres i moderador del debat. 

17 de juny: L’Institut Català del Suro 

organitza l’Espai Debat “Oportunitats 

i reptes del sector industrial surer”, 

amb la participació de Joan J. Puig, 

president d’AECORK; Ana Belén 

Noriega, secretària general de PEFC 

Espanya; i Jaume Palet, director 

comercial de Barnacork. El debat és 

moderat per Albert Hereu, director de 

l’ICSuro. 

17 de juny: Representants de l’Institut Català del Suro assisteixen a l’Espai Debat “Taps de 

finca. Per un vi i un suro del país”, amb la participació d’Agustí Ensesa, sommelier i analits 

vitivinícola; Victor Juher, de l’empresa Costa Quer; i Antoni Roig, de Mas Llunes, celler de la DO 

Empordà.  

17 i 18 de juny: L’Institut Català del Suro 

participa també a la Fira del Tap a través 

del seu estand institucional i material 

divulgatiu sobre el sector surer. Durant el 

cap de setmana, comparteixen amb tots 
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els visitants els valors d’un tap de suro i la tecnologia i innovació que hi ha al seu darrera. 

20 de juny: El director de l’ICSuro assisteix a la Comissió Executiva d’INNOVI, Clúster 

Vitivinícola de Catalunya. 

21 de juny: Representants de l’ICSuro exposen les experiències relacionades amb vi i suro en el 

marc de la jornada ECORK Open Day amb motiu dels 25 anys del programa LIFE, celebrada a la 

Fundació CTM de Manresa.  

22 de juny: Representants del Centre 

Tecnològic Forestal de Catalunya i l’Institut 

Català de la Fusta visiten les instal·lacions 

del Laboratori Cork Center i realitzen una 

reunió de treball per trobar vies 

d’investigació conjuntes. 

 

 

23 de juny: El Sr. Josep Piferrer, alcalde de 

Palafrugell, i el Sr. Albert Gómez, primer 

tinent d’alcalde, visiten les instal·lacions de 

l’Institut Català del Suro i el Laboratori 

Cork Center per conèixer l’activitat del 

centre i els projectes d’innovació que s’hi 

desenvolupen. 

25 de juny: En el marc de les activitats del 

Museu del Suro de Palafrugell, es du a terme una demostració de la pela del suro al pati de 

l’Institut Català del Suro i, posteriorment, una visita guiada pels forns d’aglomerat de suro a 

càrrec del Sr. Josep Espadalé, director del Museu.  
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4 de juliol: Representants de l’ICSuro visiten les instal·lacions de l’empresa AMORIM Forestal a 

Catalunya. 

6 de juliol: En col·laboració amb la DO 

Empordà, l’Institut Català del Suro participa 

en una jornada de coneixença del món del 

suro dirigida a premsa especialitzada, 

influencers a xarxes socials, bloggers, etc. 

Els participants visiten la sureda, coneixen 

el procés productiu del tap de suro a la 

indústria i finalment, el tap ja a la bodega. 

 

10 de juliol: Representants de l’ICSuro participen a la Comissió de projectes d’INNOVI. 

10 de juliol: El director de l’Institut Català del Suro, Albert Hereu, assisteix a la Junta d’AECORK. 

11 de juliol: Representants de l’ICSuro assisteixen 

al Consell d’Administració de C.E.Liège, celebrada 

a les instal·lacions de l’Institut. 

13 de juliol: Tècnics de l’Institut Català del Suro 

participen al workshop “Compartim estratègies 

de sostenibilitat” per a la recerca de futurs 

projectes col·laboratius, organitzat pel Clúster 

Hàbitat de Barcelona. 
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24 de juliol: Albert Hereu, director de l’Institut Català del Suro assisteix a la Comissió Executiva 

d’INNOVI, Clúster Vitivinícola de Catalunya. 

28 de juliol: Representants de l’ICSuro 

assisteixen als XXVI Premis Gla d’Or, 

organitzats per l’Associació d’Empresaris 

Surers de Catalunya - AECORK. A més de 

personalitats del sector surer, es compta 

amb l’assistència de representants del 

Departament d’Empresa i del Departament 

d’Agricultura de la Generalitat de 

Catalunya. Els premiats van ser: RCR 

Arquitectes, per la defensa dels productes naturals i sostenibles i ferm compromís amb el 

paisatge, els valors i l’art; Plataforma Tecnològica del Vi, per l’aposta per la investigació, 

innovació i internacionalització com a motor de la competitivitat del sector vitivinícola 

espanyol; i Mar Galván, per la defensa i projecció del suro al món digital com a experta en el 

sector del vi. 

2 d’agost: El director de l’ICSuro assisteix a 

l’entrega del “Diploma d’Honor al Mèrit 

Ciutadà” atorgat per l’Ajuntament de 

Palafrugell a quatre empreses sureres 

centenàries del municipi: J. Vigas, Francesc 

Sagrera, Trefinos i Geyru. L’acte de lliurament 

té lloc al Museu del Suro, sota la presidència 

de Carles Puigdemont, president de la Generalitat de Catalunya. Les empreses reben aquest 

guardó com a reconeixement a la seva trajectòria, en tots els casos més que centenàries, i per 

la seva contribució empresarial, econòmica i social a la vila.  

30 d’agost: Jornada d’immersió i formació interna sobre planificació estratègica de l’Institut 

Català del Suro. 

7 i 8 de setembre: El Departament de R+D+i de l’Institut Català del Suro participa al Cork in 

Science 2017, a Aveiro. L’objectiu de la conferència era desenvolupar un fòrum per a les 

discussions entre científics joves i sèniors, acadèmics i industrials, generant contactes i creant 

noves sinèrgies. Per aquest motiu, el CSA2017 convidava a acadèmics, dissenyadors, 
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emprenedors i indústria a conèixer i intercanviar idees i solucions. Un entorn científic càlid i 

intens amb un factor en comú: el suro com a material de múltiples aplicacions. A més, es van 

convidar quatre destacats oradors principals que abasten diverses ciències i aplicacions de 

material de suro: el professor José Sousa de la Universitat de Porto (Portugal), el Dr. Emanuel 

Fernandes de la Universitat de Minho (Portugal), la Dra. Mariusz Ptak de Politechnika 

Wroclawska (Polònia) i la Dra. Susana Silva, d’Amorim Cork Composites (Portugal). L’ICSuro va 

presentar un pòster sobre l’ús de subproducte surer com a material absorbent de pesticides i 

metalls pesats resultants del procés d’elaboració del vi i cava. 

 

L’Institut Català del Suro és l’entitat encarregada d’organitzar la propera edició del congrés 

internacional CORK IN SCIENCE, de caràcter bianual, que se celebrarà al mes de maig del 2019 

a Palafrugell. Amb el títol CORK IN SCIENCE 2019: New trends in cork: From the Wine Industry 

to the new applications, aquest congrés estarà destinat a investigadors, universitats, empreses 

sureres, cellers i dissenyadors. Comptarà amb dues parts diferenciades: vàries sessions de 

ponències, de caràcter més científic, i sessions pràctiques en forma de workshops, on es 

treballaran les aplicacions directes a les empreses. 

12 de setembre: El director de l’ICSuro assisteix a la Junta d’AECORK, Associació d’Empresaris 

Surers de Catalunya. 

13 de setembre: Albert Hereu, director de l’Institut Català del Suro, es reuneix amb el 

president de PIMEC, patronal de micro, petita i mitjana empresa de Girona, per estudiar 

possibles vies de col·laboració conjunta. 

20 de setembre: Representants de l’ICSuro participen a la Comissió de Projectes d’INNOVI, 

Clúster Vitivinícola de Catalunya. 

2 d’octubre: El director de l’Institut Català del Suro es reuneix amb representants del Consorci 

Forestal de Catalunya i l’INCAVI, Institut Català de la Vinya i el Vi, per promoure actuacions que 

afavoreixin els taps de suro català entre el sector vitivinícola del mateix territori. 
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2 d’octubre: Assistència a la Junta General d’INNOVI. 

2 d’octubre: Participació a la Junta d’AECORK, Associació d’Empresaris Surers de Catalunya. 

5 d’octubre: L’Institut Català del Suro rep la visita de sommeliers de Mèxic i Guatemala. A més 

de conèixer una fàbrica de taps de suro, 

visiten les instal·lacions de l’Institut i el 

Laboratori Cork Center. El director 

presenta el suro en el marc de l’enologia i, 

finalment, el convidats llegeixen el 

“Manifest en favor del suro” per part de 

l’Escola Espanyola de Sommeliers de Mèxic 

i Guatemala a Catalunya. 

6 d’octubre: El director de l’Institut Català del Suro, Albert Hereu, participa en la jornada 

“Economia circular i les 4R (repensar, reduir, reciclar i reutilitzar). Res es perd, tot s’aprofita”, 

organitzada pel Centre de Documentació 

Europea i Centre Europe Direct Girona. En 

aquesta ocasió va tenir l’oportunitat de 

compartir algunes de les dades obtingudes 

per l’estudi realitzat per la Iniciativa Cork: el 

sector del suro es consolida com a exemple 

d’economia circular. 

 

11 d’octubre: Representants de l’ICSuro participen a la Comissió Tècnica d’AECORK amb motiu 

de la preparació de diferents projectes d’innovació. 

17 d'octubre: Assistència a una jornada informativa del Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en el marc del projecte CIRCE, amb l'objectiu 

d'identificar oportunitats i barreres per a l'aplicació de mesures d'economia circular en 

diferents sectors econòmics i proposar instruments i polítiques que contribueixin a impulsar-

les. 

24 d’octubre: Representants de de l’ICSuro assisteixen a Vilafranca del Penedès a la sessió 

interclúster “Gestió Integral de l’Aigua en el Sector Vitivinícola: Reptes i Oportunitats” amb 

més d’una vuitantena d’inscrits del sector vitivinícola i del sector de l’aigua. 

 

http://europedirect.udg.edu/Jornada_4R
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L’acte, organitzat pel CWP i INNOVI, tenia com a objectiu posar en comú els reptes clau 

vinculats a la gestió de l’aigua en el sector vitivinícola i identificar les prioritats dels cellers 

respecte al vector aigua. En aquest marc, l’Institut Català del Suro realitza una presentació del 

projecte d’innovació ECORKWASTE. 

 

30 d’octubre: El director de l’ICSuro, Albert Hereu, participa al programa La Tarda de la xarxa 

de ràdios locals de Catalunya a Ràdio l’Escala en la secció de promoció del territori. Juntament 

amb el Sr. Pep Espadalé, director del Museu del Suro, ofereixen una visió actual de la indústria 

del suro, els seus orígens i el caràcter innovador, així com la seva importància per Palafrugell i 

tota la província. 

6 de novembre: Representants de l’Institut Català del Suro assisteixen a la Junta i Assemblea 

d’AECORK, Associació d’Empresaris Surers de Catalunya. 

7 de novembre: L’Institut Català del Suro participa a la Comissió Executiva d’INNOVI, Clúster 

Vitivinícola de Catalunya. 

8 de novembre: Representants de l’ICSuro participen a la comissió de projectes del Clúster 

HABITAT a Barcelona. 

9 de novembre: L’Institut Català del Suro co-organitza, juntament amb INNOVI, el Clúster 

Vitivinícola Català, una jornada de tapament amb el títol “Importància del tapament en vins i 

caves. Optimització del procés d’embotellament”, dirigida a enòlegs, responsables de qualitat, 

manteniment i producció. L’objectiu fou donar a conèixer els diferents tapaments que hi ha al 

mercat, les característiques i les seves aplicacions, les bones pràctiques de selecció i 
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emmagatzematge de taps, així com les millors pràctiques en el procés d’embotellament. Albert 

Hereu, director de l’ICSuro va destacar diferents aspectes beneficiosos del tapament amb taps 

de suro, com per exemple el control en l’estabilitat del producte durant el transport i 

distribució i el fet que els taps ajuden a la traçabilitat del vi i a determinar la seva autenticitat. 

 

Així mateix, un tècnic de l’ICSuro va analitzar els diferents tipus de tapaments i les seves 

característiques atenent també als criteris de control de qualitat, d’emmagatzematge i 

transport. Pel que fa a l’aspecte pràctic, els assistents van recollir de la mà de Jordi Roselló, 

responsable de Qualitat de Grup Oller, un conjunt de bones pràctiques en el procés de 

l’embotellament i Magda Anton, directora de Qualitat de Recaredo, va exposar un cas d’èxit de 

com influència el tapament en l’elaboració del cava. 

15 de novembre: Representants de l’Institut Català del Suro assisteixen a la inauguració de les 

noves instal·lacions de l’empresa 

de distribució Vins i Licors Grau, a 

Palafrugell.  

L’acte, a més, coincideix amb el 

seu 40è aniversari i va comptà amb 

personalitats destacades del sector 

vitivinícola, amb les quals es va 

aprofitar per reforçar aliances 

estratègiques. 
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16 de novembre: El director de l’ICSuro, Albert Hereu, participa en l’acte del Pacte Nacional 

per a la Indústria i l’economia circular, a Girona, iniciativa liderada pel Ministeri d’Agricultura i 

Pesca, Alimentació i Medi Ambient. 

22 de novembre: Representants de l’Institut Català del Suro participen a la jornada “La 

bioeconomia en el sector forestal. Incentius”, organitzada pel Centre Tecnològic Forestal de 

Catalunya. En aquest marc, el director presenta la vinculació del suro i les experiències en 

bioeconomia del sector surer. 

24 de novembre: Albert Hereu, director de l’ICSuro, és entrevistat a La Trilla, de Capital Ràdio.  

28 de novembre: Representants de l’Institut Català del Suro participen explicant casos de 

bioeconomia relacionats amb el suro a la jornada “Moret han wood: innovation and 

entrepreneurshipin cork, resin, edibles and other forest products”, organitzada per EFIMED, 

European Forest Institute. 

4 de desembre: Participació a la Junta d’AECORK, Associació d’Empresaris Surers de Catalunya. 

15 de desembre: Representants de l’Institut Català del Suro assisteixen a la comissió de treball 

de la Ruta del Vi, impulsada pel Patronat de Turisme Costa Brava-Girona. 

15 de desembre: Albert Hereu, director de l’ICSuro, assisteix a la Junta Directiva d’INNOVI, 

Clúser Vitivinícola de Catalunya. 

15 de desembre: L’equip de l’Institut 

Català del Suro visita les noves 

instal·lacions de l’empresa Vins i Licors 

Grau, dedicada a la distribució de vins i 

caves ubicada a Palafrugell i amb un fort 

convenciment en favor del tap de suro. 

23 de desembre: L’Institut Català del 

Suro engega la recollida de taps de suro 

als supermercats Plusfresc de 

Mollerussa i dos de Barcelona que finalitza el 7 de gener de 2018. L’objectiu és determinar la 

viabilitat d’aplicació d’un sistema de recollida de taps de suro i de noves alternatives de 

valorització per tal d’impulsar el seu reciclatge.  

 

Per aquesta prova pilot es van crear unes urnes de metacrilat acompanyades de material 

divulgatiu amb informació sobre la importància del suro com a exemple d’economia circular. 
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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)  240 seguidors 

 Twitter (@ICSuro)  1.013 seguidors 

 LinkedIn (Institut Català del Suro)  97 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 
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empreses relacionades amb el món del vi/cava, distribuïdors de begudes, públic en general, 

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

 

ACTIVITATS DE FORMACIÓ DESENVOLUPADES: 

9 de febrer: Tècnics de l’ICSuro realitzen una sessió formativa als alumnes del Diploma de 

Sommelier sobre la interacció del tap de suro amb el vi a ESHOB, Escola Superior d’Hostaleria 

de Barcelona.  

20 de febrer: L’Institut Català del Suro imparteix una sessió sobre suro pels alumnes del curs 

superior de sommelier al Campus 

Internacional de Turisme, Hoteleria i 

Gastronomia, adscrit a la Universitat de 

Barcelona. 

10 de març: Representants de l’Institut 

Català del Suro duen a terme un panell 

sensorial de suro per a la formació de 

tècnics del sector surer i vinícola. 

15 de març: En el marc de la signatura del conveni de col·laboració entre la Universitat de la 

Rioja i l’Institut Català del Suro, es realitza una sessió formativa pels alumnes d’enologia 

titulada “El suro en l’àmbit enològic”, en la que s’ha descrit tota la cadena de valor del suro des 

del bosc fins el producte final, passant per totes les etapes del procés de fabricació. Així 

mateix, s’expliquen els controls de qualitat, les normes UNE sobre suro i les últimes novetats 

en coneixement de la interacció del tap de suro i el vi; finalitzant amb uns exercicis d’anàlisi 

sensorial per a determinar els aromes propis i aliens al suro.  
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15 i 17 de juny: En el marc de la Fira del Tap 

de Cassà de la Selva, l’Institut Català del Suro, 

juntament amb l’Escola Forestal Casa Xifra 

del Departament d’Agricultura, organitzen un 

curs de pelador a Can Vilallonga amb una 

durada de tres dies i incloent-hi 

coneixements teòrics i pràctics. 

9 de juny: Representants de l’Institut Català del Suro imparteixen una jornada formativa sobre 

la identificació dels defectes organolèptics del vi, juntament amb VITEC, així com un 

entrenament del panell 

sensorial de suro per a 

tècnics d’empreses sureres. 

6 d’octubre: L’Institut 

Català del Suro organitza 

una sessió formativa sobre 

els defectes organolèptics 

del vi, amb la col·laboració 

de VITEC, Centre Tecnològic 

del Vi. 

21 de novembre: Un tècnic de l’Institut Català del Suro imparteix una masterclass via webinar 

als alumnes de l’Enginyeria en Disseny Industrial de la Universitat de Deusto, com a part del 

programa de l’assignatura Metodologia i Creativitat, impartida pel Dr. Rodrigo Martínez. 

Aquesta masterclass forma part del conjunt d’accions previstes dins el marc de l’Acord de 

Col·laboració entre la Universitat de Deusto, l’Institut Català del Suro, l’Associació d’Empresaris 

Surers de Catalunya i la Xarxa Europea de Territoris Surers. 

Per al treball final de l’assignatura, 

els alumnes han de dur a terme 

un producte o prototip amb suro, 

aprofitant les nombroses qualitats 

del material, així com les diferents 

presentacions i formats en els 

quals es pot trobar. 
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L’objectiu del Dr. Martínez és que aquests projectes puguin ser exposats a la fira Hàbitat 2019, 

a València, per la qual cosa el tema per als alumnes és “Productes per a l’hàbitat i la llar”. 

 

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 

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 DE NORMALITZACIÓ DESENVOLUPADES: 

31 de gener: Representants de l’Institut Català del 

Suro assisteixen a la Comissió Tècnica d’AECORK on 

es realitzen treballs preparatoris per a la pròxima 

reunió de normalització UNE. 

1 de febrer: El Laboratori Cork Center rep l’auditoria 

ISO 17025 per part de DNAC, vetllant per oferir les 

màximes garanties de qualitat als clients. 
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2 de febrer: Representants de l’Institut Català del Suro assisteixen a Madrid a la reunió del 

Comitè de Normalització UNE per a l’aprovació de la revisió de la norma de TCA. 

3 de febrer: Representants de l’ICSuro assisteixen a la Comissió Tècnica SYSTECODE. En aquest 

marc, s’avalua la nova versió del codi de bones pràctiques taperes. 

16 de febrer: En el marc de la fira 

ENOMAQ, de Saragossa, té lloc la 

reunió de normalització del Subcomitè 

d’AENOR CTN56-SCTN5 en temes de 

suro, del qual l’Institut Català del Suro 

n’ostenta la secretaria des de fa més 

de 20 anys. Els membres d’aquest 

Subcomitè són: AECORK, Associació 

Catalana d’Enòlegs, Clúster Vitivinícola 

Català-INNOVI, Asociación de 

Enólogos de la Rioja, INIA, Universidad Politécnica de Madrid, CICYTEX, Bodegues Torres, 

Codorniu, Juvé y Camps, Recaredo, F. Oller, J. Vigas, Manel Serra, Aglocatalana del suro, TESA, 

Rich Xiberta, Trefinos i DIAM. 

10 de maig: Representants de l’ICSuro assisteixen al Working Group per a l’actualització de la 

normativa ISO de taps de suro. 

11 de maig: L’Institut Català del Suro, com a delegat espanyol, assisteix a la reunió plenària 

ISO. 

24 d’agost: El Laboratori Cork Center obté l’acreditació UNE-EN ISO 17025, màxim referent 

internacional en certificació de laboratoris d’assaig atorgat per ENAC (Entitat Nacional 

d’Acreditació).  



 

40 

 

L’objectiu principal d’aquest reconeixement és garantir la competència tècnica i la fiabilitat 

dels resultats analítics. La norma conté tant requisits de gestió com requisits tècnics que 

incideixen sobre la millora de la qualitat del treball realitzat en el laboratori. 

 

L’obtenció d’aquesta certificació respon a l’assaig de migració global per a taps de suro segons 

normativa UNE i facilita l’acreditació de compliment normatiu a les empreses elaboradores de 

taps. Amb aquesta fita, el laboratori de l’Institut Català del Suro fa un salt qualitatiu per 

respondre a la demanda del sector agroalimentari acreditant un producte amb les màximes 

garanties d’innocuïtat i seguretat alimentària. Aquesta acreditació forma part de les actuacions 

emmarcades en l’estratègia de creixement del laboratori de l’ICSuro del Suro a través de la 

captació de nous clients, diversificació dels serveis i posicionament de lideratge en matèria de 

controls analítics i de qualitat en el procés d’embotellament. 

 

4.5. Campanya Intercork III 

Durant tota l’anualitat 2017, representants de l’Institut Català del Suro han participat en 

reunions de seguiment i coordinació de la campanya de comunicació Intercork III, la qual 

pretén promocionar el tap de suro i donar a conèixer els seus principals valors i beneficis tant 

al sector professional com al consumidor final. El missatge clau és que darrera d’un tap de suro 

hi ha tota una economia, una indústria, un entorn natural i una manera d’entendre la vida: 

sostenibilitat, qualitat i cultura. La campanya és impulsada per APCOR, AECORK, l’ICSuro, i les 

empreses Oller, Trefinos, J. Vigas i Manel Serra. 

 

 

ACTIVITATS EN EL MARC DE LA CAMPANYA INTERCORK III: 

Del 14 al 17 de febrer: Participació a la fira ENOMAQ, Saló Internacional de maquinària i 

equipaments per a bodegues i l’embotellament de Saragossa. Durant aquestes jornades, 

membres del Comitè de Seguiment de la campanya Intercork III i representants de l’ICSuro 
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promocionen el tap de suro com a tapament idoni per a vins i caves i atenen a personalitats 

relacionades amb el món vitivinícola així com mitjans de comunicació especialitzats. 

 

7 de març: Albert Hereu, director de l’Institut Català del Suro i portaveu de la campanya, és 

entrevistat al programa Gente Ni Hao, de Ràdio Internacional. Durant l’entrevista, a més de la 

promoció del sector surer, és parla del dispositiu mòbil fet amb suro i presentat al Mobile 

World Congress de Barcelona. 

11 i 12 de juliol: L’Institut Català del Suro rep un viatge de 

premsa en el marc de la campanya de comunicació 

Intercork III. En aquest sentit, a més de visitar les 

instal·lacions del Laboratori Cork Center, el director, Albert 

Hereu, els explica les propietats del suro i tot el que 

comporta aquest sector a nivell mediambiental i en termes 

d’economia circular. Els periodistes visiten també Les Gavarres, el procés de la pela del suro, 

diferents indústries sureres i cellers de la zona. 
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8 de novembre: En el marc de la campanya “Som Únics, #elijocorcho”, l’Institut  Català del 

Suro, la indústria surera espanyola integrada en AECORK, més el suport complementari de les 

empreses Oller, Manel Serra, J. Vigas i Trefinos, i APCOR, organitzen el I Wine Export 

Workshop: “Reptes i oportunitats de l’exportació del vi: els detalls són la clau de l’èxit” per 

ajudar als cellers de vins i cava d’Espanya en el procés d’exportació a dos mercats clau com els 

Estats Units i la Xina. 

 

El I Wine Export Workshop, celebrat a l’hotel Villa Real de Madrid, va comptar amb destacats 

cellers espanyols de les principals Denominacions d’Origen -Rioja, Ribera del Duero, Vins de 

Madrid, VT Extremadura o la Manchuela, entre d’altres- que van assistir a tres conferències 

magistrals impartides per reconeguts professionals internacionals sota la moderació de Pau 

Roca, Secretari General de la Federació Espanyola del Vi (FEV).  

 

La primera conferència del 

workshop va ser impartida per Mike 

Veseth, “Anatomy of the U.S. Wine 

Market”. Veseth és economista i 

editor del blog “The Wine 

Economist”, qualificat com el millor 

blog vinícola del món el 2015 per 

Gourmand International.  

Seguidament, Rebecca Bleibaum, 

experta en investigació sensorial i en la preferència dels consumidors, va presentar “Sensory 
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Consumer Intelligence” una radiografia sobre els perfils dels consumidors americans de vins, 

que tan sols representen el 14% total de la població. L’anàlisi de les particularitats del mercat 

xinès i el perfil del seu consumidor de vi van ser els eixos de la ponència “Taste of China”, a 

càrrec de Dorian Tang, directora educativa d’ASC, importadora i distribuidora de vins líder a la 

Xina. 
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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.  Per l’any 2018 la proporció d’aportacions ha disminuït un 1%; quantitativament s’ha 

mantingut constant i ha augmentat la proporció d’ingressos, principalment de l’àrea de 

recerca. 

 

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

maximitzar la seva contribució a 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 

17025 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. 

 

57%
24%

19%
Facturació de serveis 
del Cork Center

Projectes competitius 
R+D+i

Aportacions dels socis
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El Pla d'Acció Anual de l’Institut Català del Suro defineix tant el pressupostos 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, elaborat segons 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, s’inicien 

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 socis 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 socis de la prestació de serveis i projectes d’investigació, per 
volum de facturació. 

 

 

Catalunya
72%

Resta 
d'Espanya

3%

Sud-amèrica
16%

EUA
5%

Resta d'Europa
4%
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Gràfic 3: Proporció de tipus client, segons nombre. 

 

 

Gràfic 4: Tipus de clients, per volum de facturació. 
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