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1.SALUTACIÓ DEL PRESIDENT

>>Salutació del president

Pàgina 02

En

aquesta

“nova

normalitat”

que

emprenem, no només hem anat recuperant
l’activitat econòmica amb l’afany de ser els
millors aliats pel sector vitivinícola i sortir
plegats més forts de la crisi, sinó que hem
reprès,

encara

que

sigui

parcialment,

les

trobades presencials que tanta falta ens feien
per mantenir el caliu de les relacions humanes i
treballar sense barreres.
En l’àmbit climàtic, aquest 2021 ha estat l’any
de la COP26, la cimera que ha posat el focus
mediàtic mundial en el canvi climàtic i en les
seves devastadores conseqüències. En aquest
sentit, el sector surer parteix amb avantatge, ja
que

porta

més

d’una

dècada

estudiant

i

defensant la seva petjada de carboni negativa.

Emulant la
capacitat d’una
alzina surera de
sobrevirue al
foc d’un incendi
per la seva
fortalesa
interna, la
Fundació
Institut Català
del Suro ha
superat aquest
2021 en
pandèmia
demostrant que
té múscul per
resistir les
dificultats i que
la seva raó de
ser és
indiscutible.

Ens sentim per tant legitimats i ben posicionats
per

treballar

en

aquesta

línia

i

convertir,

definitivament, el suro en la tria predilecta pels
qui estan compromesos amb fer un món més
sostenible.
Des de la Fundació ICSuro treballem en aquesta
direcció i aspirem a ser un eix vertebrador del
sector, que aposti per la recerca i la innovació
per garantir que no només tenim present sinó
que tindrem futur amb projectes de pes com el
de l’estudi del potencial de circularitat del
sector surer, que ha de permetre calcular la
petjada de carboni de tot un sector que és
exemplar, o iniciatives internacionals com el
projecte EcoCORK, que ha de fer que aquesta
sostenibilitat que ens és inherent i que tant
prediquem arribi fins i tot a l’espai.

Joan J. Puig
President Fundació ICSuro

2.LA FUNDACIÓ

>>La Fundació
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L'equip tècnic
L'ICSuro compta amb un equip pluridisciplinar
(biologia,

La Junta directiva

química,

enginyeria

enginyeria

agroalimentària

i

química,
ciències

ambientals) amb una àmplia experiència en
anàlisis químics, físics, microbiològics i sensorials

L’Institut Català del Suro (ICSuro) és una

en l’àmbit surer i vitivinícola, ambiental i

fundació privada sense ànim de lucre i de

alimentari.

caràcter científic nascuda l’any 1991 en forma de

col·laboració amb centres tecnològics de

consorci público-privat. El seu patronat està

referència en el seu àmbit de treball i sobre les

integrat per AECORK (Associació d’Empresaris

seves investigacions en revistes de prestigi.

Surers de Catalunya), el Consorci Forestal de

Les àrees de treball són R+D+i, qualitat i millora

Catalunya, els Ajuntaments de Palafrugell i

continuada, àrea química, àrea física i sensorial,

Cassà de la Selva i Guillem Genover com a

àrea

persona privada.

comptabilitat.

de

L’entitat

està

microbiologia,

en

continua

comunicació

L'Institut Català del Suro
La missió de la Fundació Institut
Català del Suro és posar de relleu tota
la cadena de valor del sector surer
català, des del bosc fins al producte
final, mitjançant la investigació, la
innovació i la promoció. Treballa amb
l’objectiu de fer créixer el sector en
termes d’innovació i coneixement i de
crear o participar de projectes que
puguin afavorir la promoció del sector
surer català.

i

>>Línies estratègiques
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES 2020-2025

1

Investigar la contribució del tap de
suro en l’evolució positiva dels vins

Volem formar cellers sobre bones pràctiques
d’embotellament,

generar

publicacions

3

Investigar la bioeconomia del
sector surer per la seva contribució
a la mitigació del canvi climàtic i
dinamització de l'economia local

científiques positives sobre la influència dels

Volem

taps de suro en l’evolució positiva de vins i caves,

divulgadors internacionals, impartir informació

investigar

produeixen

sobre suro a les facultats d’enologia d’Espanya,

desenvolupar

executar una campanya internacional per la

tecnologia per eliminar aromes no desitjades.

bioeconomia del sector del suro i participar en

Alhora, volem mantenir la secretaria UNE i la

plataformes tecnològiques internacionals.

tapaments

les

alteracions
alternatius

que
o

col·laborar

amb

prescriptors

i

delegació espanyola ISO en matèria de suro.

2

Incrementar l’aprofitament
sostenible i la regeneració dels
boscos d’alzina surera

Volem implementar un nou servei forestal
paral·lel a l’extracció de suro en boscos d’alzina

4

Difondre el valor pel territori de
l’aprofitament dels boscos de suro
pel manteniment de les seves
particularitats ecològiques,
culturals, econòmiques i socials

surera, facilitar l’extracció de suro cremat per

Volem generar un pla de comunicació anual

tornar-lo a posar en producció, comptar amb

per organitzar activitats de promoció del suro

una base de dades de propietaris forestals,

entre diferents agents, realitzar exposicions i

assegurar la professionalització de les tasques

material digital sobre el món surer, dinamitzar

de lleva de suro, col·laborar amb l’eliminació de

la Ruta del Suro i promocionar la plantació

plagues i formar gestors i propietaris forestals en

d’alzines sureres com activitats de lleure o de

la gestió econòmica de les finques de suro.

team building.

5

Fomentar el coneixement internacional de la contribució a la bioeconomia i el
consum responsable del sector surer

Volem implementar un nou servei forestal paral·lel a l’extracció de suro en boscos d’alzina surera,
facilitar l’extracció de suro cremat per tornar-lo a posar en producció, comptar amb una base de
dades de propietaris forestals, assegurar la professionalització de les tasques de lleva de suro,
col·laborar amb l’eliminació de plagues i formar gestors i propietaris forestals en la gestió econòmica
de les finques de suro.

3.PROJECTES

>>Projectes
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Cronograma:
2021 -

ALCORKE

Finançat per:
Agència de Residus de Catalunya
(ARC)

La voluntat del projecte ALCORKE és la de donar una segona vida als taps utilitzats per mitjà de la
seva recollida, trituració i mescla amb coles per utilitzar-los als escocells dels arbres i paviments dels
parcs infantils. L’objectiu d’aquest projecte, que s’impulsa gràcies a una subvenció de l’Agència
Catalana de Residus per a l’impuls de projectes d’economia circular, és reduir l’impacte ambiental i
les prestacions dels escocells comercialitzats en l’actualitat mitjançant la substitució de matèries
primeres no renovables com graves o metalls per un material 100% sostenible com el suro.
La Fundació ICSuro ha fet algunes proves de laboratori per demostrar la viabilitat tècnica dels
paviments amb granulat de suro gràcies a la col·laboració de l’empresa cassanenca Francisco Oller,
que ha permès utilitzar la seva planta trituradora de suro per poder fer aquests tests..

ACTIVITATS ALCORKE
12 i 13 de juny

Instal·lació d'uns
escocells pilot a Cassà
En el marc de la Fira del Tap i del Suro 2021
de Cassà de la Selva, s'instal·len al Passeig
Vilaret uns escocells de suro pilot que
permeten comprovar que el granulat de taps
de suro reciclats ofereix unes bones
prestacions estètiques i de porositat que el
fan molt apte pels escocells.

>>Projectes
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Cronograma:
2021 -

BLOCKS

Finançat per:
Agència de Residus de Catalunya
(ARC)

El projecte consisteix en l’ecodisseny de peces (motlles) que s’utilitzen per a la fabricació d’ortesis i
pròtesis. L’objectiu és poder substituir els motlles que actualment es fabriquen amb escuma de
poliuretà rígid per motlles fabricats amb materials reciclats. Els materials reciclats que es testejaran
són residus de suro (taps de suro triturats, residus de la indústria de fabricació de taps i residus de
la indústria forestal de suro) i residus agroalimentaris per la fabricació d’aglutinants.
L’execució del projecte es centra en una caracterització avançada dels residus de suro disponibles,
la fabricació de prototips amb diferents residus de suro i també amb diferents aglutinants d’origen
renovable i el seu posterior testatge per avaluar les seves prestacions.
De forma indirecta, el projecte ha de permetre oferir una sortida econòmicament viable dels
residus de suro, els quals en el millor dels casos, són utilitzats com a combustible per la indústria
del tap de suro o finalitzen el seu cicle de vida en plantes de compostatge (si és que es separen en
la fracció orgànica dels residus sòlids urbans – RSU).

>>Projectes
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Cronograma:
2019 - 2023

CORK2WINE

Finançat per:
Centre pel Desenvolupament
Tecnològic Industrial (CDTI) amb
Fons FEDER

Des de fa 20 anys han sorgit taps alternatius que han generat pèrdua de quota de mercat del tap
de suro davant dels tancaments alternatius. Atès que el sector vitivinícola és partidari del tap de
suro, cal apostar estratègicament per incidir en tota la cadena surera, amb un enfocament global
R + D per a la generació de coneixement científic des de la gestió forestal de la sureda al celler.
El projecte CORK2WINE té per objectiu general aplicar un nou enfocament integral a la
investigació del suro per tal de generar el coneixement que permeti l'avanç i la superació dels
actuals reptes tecnològics del sector surer nacional, des de les etapes de la producció primària a
l'àmbit forestal fins al seu posterior processat per a la preparació i posterior fabricació de taps de vi,
així com l'òptim i rendible aprofitament dels seus subproductes i residus, garantint així la
competitivitat de el sector, la seva sostenibilitat, posicionament internacional i viabilitat futura.
El projecte el lidera un consorci públic-privat de 7 socis, -Francisco Oller, J. Vigas, Gonzalez Byass
Vilarnau, Muga, Amorim Forestal España i Quimivita-, i compta amb la participació de 6 grups
d’investigació: Fundació ICSuro, IATA-CSIC, LAAE, CICYTEX, CRAG e IMIDRA.

>>Projectes
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ACTIVITATS CORK2WINE
4 de febrer

3 de juny

Primera reunió del
comitè executiu

Segon comitè
executiu del projecte

1a reunió del comitè executiu del projecte
d’R+D+i CORK2WINE per a la millora de la
competitivitat i sostenibilitat del sector del
suro. Per part de l’ICSuro hi participen la
doctora Patrícia Jové i la tècnic Maria Verdum.

Es celebra el segon comitè executiu i el
primer comitè tècnic del projecte
CORK2WINE amb l’assistència del director de
la Fundació ICSuro Albert Hereu i de la Dra.
Patrícia Jové i la tècnic Maria Verdum per part
del sector d’R+D+i.

9 de novembre

Tast dels socis del
projecte a la Rioja
La doctora Patrícia Jové i la tècnic d’R+D+i
Maria Verdum assisteixen a la Rioja al 1r tast
del projecte de la tasca 323 d’identificació dels
factors que afecten l’estanquitat al líquid dels
taps per a vi tranquil dirigit pel Laboratorio de
Análisis de Aroma y Enología amb Bodegas
Muga i J. Vigas.

9 de novembre

Segon tast a Saragossa
La doctora Patrícia Jové i la tècnic d’R+D+i
Maria Verdum assisteixen a la Rioja al 1r tast
del projecte de la tasca 323 d’identificació dels
factors que afecten l’estanquitat al líquid dels
taps per a vi tranquil dirigit pel Laboratorio de
Análisis de Aroma y Enología amb Bodegas
Muga i J. Vigas.

>>Projectes
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Cronograma:
2020 - 2023

ECOCORK

Finançat per:
Erasmus+ Programme of the
European Union, Turkish National
Agency

S’està desenvolupant la ciència dels materials i les principals indústries com l’aeroespacial i
l’automoció aprofiten les tecnologies d’avantguarda en les seves aplicacions. Com que el mercat
exigeix materials lleugers juntament amb una resistència superior, els materials destaquen com a
substitutius dels aliatges metàl·lics. Les empreses líders, especialment en el sector aeroespacial,
inverteixen en suro. No obstant això, hi ha una manca de recursos humans al camp, ja que els
plans d'estudis dels programes d'enginyeria se centren en aspectes tècnics en lloc d'incloure els
efectes ambientals dels materials d'enginyeria.
ECOCORK té com a objectiu desenvolupar eines educatives per crear consciència ecològica en la
fabricació de compostos de suro, així com a ajudar entendre la importància dels compostos
naturals “eco-friendly” en matèria de sostenibilitat per a productes aeroespacials. Els socis
desenvoluparan un esquema educatiu i el projecte es desenvoluparà amb investigadors de l’àmbit
universitari. El soci industrial contribuirà a la preparació de programes de formació sobre
sostenibilitat i petjada de carboni de productes de suro. Dins d’aquest àmbit d’associació
estratègica, hi haurà un pont establert des de la terra natal del suro (Portugal i Espanya) a l’Europa
de l’Est, on s’han pagat grans quantitats d’inversions per a aplicacions Aeroespacials.
Els socis del projecte són: Eskisehir Osmangazi Universitesi, Universidade de Aveiro, Politechnika
Wroclawska, Amorim Cork Composites SA, Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas i la Fundació
Institut Català del Suro.

>>Projectes

Pàgina 12

ACTIVITATS ECOCORK
15 de gener

Reunió de kick off
El director de la Fundació ICSuro Albert Hereu
i la tècnic d’R+D Maria Verdum participen
telemàticament al kick off del projecte
Ecocork juntament amb els socis: Eskisehir
Osmangazi Universitesi, Universidade de
Aveiro, Politechnika Wroclawska, Amorim
Cork Composites SA, Vilniaus Gedimino i
Technikos Universitetas.

28 i 29 de setembre

Els socis es reuneixen
a Palafrugell
Els socis del projecte EcoCORK visiten l’ICSuro
per preparar el primer training del projecte,
que portarà una vintena d’estudiants de 4
països a fer una estada de cinc dies a
Palafrugell per explorar les possibilitats del
suro en el camp de l’aeronàutica.

25-29 d'octubre

Training 1 del projecte
20 estudiants d’Erasmus d’aeronàutica de
Portugal, Polònia, Lituània i Turquia amb els
seus 4 coordinadors venen a fer una estada
de 5 dies a Palafrugell amb l’ICSuro per a
explorar les possibilitats del suro en projectes
aeroespacials i conèixer des de la història
passant pel bosc o la indústria.

>>Projectes

ESTUDI DEL POTENCIAL
D'ECONOMIA CIRCULAR DEL
SECTOR SURER
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Cronograma:
2021-2023
Finançat per:
Agència de Residus de
Catalunya (ARC)

Aquest projecte té per objectiu incrementar la competitivitat del sector del suro per mitjà de
l’aplicació de l’economia circular en el seu procés productiu.
El suro és un material amb una combinació de propietats que el fan únic, versàtil i apte per
multitud d’aplicacions per a molts sectors; aquests nous nínxols de negoci afavoriran la
diversificació del sector surer català, exclusivament centrat en el tap de suro per a vins.
Alhora, l’estudi busca reforçar l’exemple de circularitat del sector surer per altres sectors catalans a
través d’accions de comunicació fora del propi àmbit surer.

>>Projectes

GO PERMEABILITAT
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Cronograma:
2017-2021
Finançat per:
Grups Operatius de l’Associació
Europea per la Innovació (AEI)

L’evolució del vi és extremadament depenent de la quantitat d’oxigen que rep el vi durant la seva
elaboració i posterior envelliment. Després de l’embotellat, l’exposició d’oxigen depèn de
l’eficiència del tancament. L’objectiu del projecte és definir un mètode de mesura de la
permeabilitat i avaluar aquest paràmetre en diferents condicions de la producció dels taps de suro
per tal d’elaborar un catàleg de taps de suro amb diferents permeabilitats.
Aquest estudi és un projecte pilot innovador que forma part dels Grups Operatius de l’Associació
Europea per a la Innovació (AEI) en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles. L’actual
projecte integra quatre empreses rellevants del sector surer català J. Vigas S.A. (que actuarà com a
líder), Tapones y especialidades de corcho S.A. (TESA), Manuel Serra S.A. i Francisco Oller S.A. Hi
col·laboren UniRioja i CIVC.

>>Projectes

ACTIVITATS GO PERMEABILITAT
8 de gener

Primer tast al Celler Vinyes dels Aspres per
dirigir un tast de vi a cegues per identificar
diferències, si n’hi ha, entre dos vins i iguals
tapats amb taps diferents.

21 de gener

Tast de cava a cegues a Sabaté i Coca per
identificar diferències, si n’hi ha, entre dos vins
i iguals tapats amb taps diferents.

26 d'abril

Segon tast sensorial amb l’empresa Vigas i el
celler Can Gràfols dels Caus.

16 de juny

Segon tast al celler Vinyes dels Aspres per
buscar diferències sensorials entre vins iguals
tapats amb taps de suro diferents.

Pàgina 15
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Cronograma:
2017-2021
Finançat per:
Programa Nacional de Desarrollo
Rural 2014 - 2020, Ministerio de
Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente,
Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural

L’absència de mecanització en els treballs d’extracció de suro és un dels principals problemes
lligats a la subericultura. El destapament es segueix fent de forma manual i amb destral i palanca
com fa més de dos-cents i requereix d’una modernització. El Grup Operatiu GO SUBER reuneix
diferents agents del sector amb l’objectiu de modernitzar els treballs d’extracció per mitjà de la
seva mecanització, millorar les condicions de treball dels peladors, revisar els sistemes i
procediments d’organització de l’extracció i millorar la comercialització i valoració del suro.
El projecte es divideix en 8 subprojectes dels quals l'ICSuro ha coordinat el “Desenvolupament
d’una coberta verda amb suport, aprofitant les seves característiques aïllants i bioabsorbents”.

>>Projectes
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ACTIVITATS GO SUBER
Gener-febrer

Juny

Publicació de les
guies restants

Publiquem un
article a CONAMA

Es publica la "Guia de Calidad del Corcho"
que mostra les millores de comercialització i
valoració del suro i els seus subproductes i la
"Guia General de prácticas innovadoras de
pela mecanizada" que recull les principals
conclusions del projecte GO SUBER.

Publiquem l'article "Desarrollo de una
fachada verde piloto con corcho como
sustrato y / o soporte, aprovechando sobre
características aislantes y bioabsorbentes" al
Congrés Nacional de Medi Ambient
CONAMA 2020.

14 de maig

Intervenció a les
JTSEG del CFC
Quines noves oportunitats de negoci ofereix
el sector surer? Aquesta és la qüestió que la
tècnic d’R+D+i de la Fundació Institut Català
del Suro Maria Verdum va desplegar a les
XXXVIII Jornades Tècniques Silvícoles Emili
Garolera.

>>Projectes
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Cronograma:
2021 - 2022

INTERCORK
SPAIN

Finançat per:
• APCOR
• COMPETE 2020
• PORTUGAL 2020
• EUROPEAN UNION
Fundació Institut Català del Suro

El projecte InterCork IV consisteix en una campanya de comunicació internacional que té per
objectiu augmentar les vendes de vi espanyol tapat al suro als principals mercats mundials.
Les exportacions de vi espanyol han crescut en els darrers anys, especialment des de la crisi
financera de 2008. Ocupa el segon lloc en volum d'exportacions, a causa del fort creixement
especialment de vi a granel, vins escumosos i mostos, amb valors al voltant dels 21,3 Mhl, però baixa
a la tercera posició (superada per França i Itàlia) quan parlem d'exportacions en valor, ja que no
superen els 2,7 milions d'euros. També cal destacar que del 2013 al 2017 les exportacions en volum
van augmentar al voltant d'un 26% i en valor no van passar del 8,6%.
En conjunt, un litre de vi espanyol es ven als mercats estrangers a un preu mitjà d'1,1 euros, mentre
que els francesos registren valors de 5,37 euros o 4,4 euros per als neozelandesos. Aquest
desequilibri s'explica pel fort component exportador (55%) del vi a granel sense marca, que acaba
sent embotellat i comercialitzat per empreses franceses o altres països del vell continent.
Amb una producció de vi de 33,5 milions d'hectolitres, davant d'un consum intern de només 11,1
milions d'hectolitres, l'exportació és una necessitat per mantenir les vinyes i l'activitat de més de
2.000 productors. Dit això, hi ha una clara evidència de la necessitat d'elevar el posicionament dels
vins espanyols als mercats mundials de més qualitat.

>>Projectes
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ACTIVITATS iNTERCORK IV
Desembre

Campanya digital
amb influencers
En el marc de la campanya internacional
InterCork IV, en la qual la Fundació ICSuro
exerceix de representant estatal, els
influencers @fabianmasterchef i
@clarapvillalon van explicar els beneficis de
l'ús del tap de suro a una audiència de prop
de 200.000 persones.

>>Projectes

PROGRAMA D'ACORDS
VOLUNTARIS PER A LA
REDUCCIÓ DE LES
EMISISONS DE GASOS D'EH
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Cronograma:
2017-2021
Finançat per:
Oficina Catalana del Canvi
Climàtic
Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural

El Programa d’acords voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle (GEH) impulsat per la Generalitat de Catalunya, es va posar en marxa l’any 2010, a
través de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Aquest Programa ofereix eines, suport i
reconeixement a aquelles organitzacions que tenen instal·lacions i/o operacions a Catalunya i que
de manera voluntària volen establir un compromís per a reduir les seves emissions de GEH.
Mitjançant un Acord, les organitzacions que s’adhereixen es comprometen a fer un seguiment de
les seves emissions de GEH i establir anualment mesures per a reduir-les.

Entre el 2019 i el 2020, les emissions de GEH
de l'ICSuro s’han mantingut constants
El 2020 el consum elèctric de l’ICSuro ha disminuït degut a la reducció d’activitat per la situació
sanitària que s’ha viscut. Aquesta davallada, però, no es veu reflectida a l’inventari, ja que la
comercialitzadora és d’energia renovable.
Les emissions del transport propi han baixat un 14% com a conseqüència del confinament
obligat durant la pandèmia, així com les emissions indirectes derivades del tractament de
residus i del consum d’aigua.
El transport in itinere suposa un 55% de les emissions totals generades per l’entitat. Gràcies a la
identificació i quantificació de les emissions indirectes, s’ha pogut veure que és una emissió
significativa i s’intentarà treballar per reduir-la plantejant la possibilitat de teletreballar en els
casos que sigui possible i prioritzant les reunions online.

4.ACTUALITAT

>>Actualitat
29 de gener
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2 de febrer

Visita d'estudiants de
Pollenzo (Itàlia)
Dos estudiants de ciències gastronòmiques de
la Universitat de Pollenzo visiten les instal·lacions
de la fundació de la mà del seu director, Albert
Hereu.
15 de febrer

Passi pilot d'un escape
room educatiu de suro
La tècnic d’R+D+i Maria Verdum valida la seva
proposta d’escape room educatiu amb el
personal de la Fundació ICSuro.

18 de febrer

Reunió de tècnics surers
Es celebra virtualment la reunió anual de tècnics
de suro que inclou la Fundació Institut Català del
Suro, el Consorci de les Gavarres, RETECORK, el
Museu del Suro i promoció econòmica de
l’Ajuntament de Cassà de la Selva. Cadascuna de
les parts explica els seus projectes per l’any
següent.

3 de març

Assemblea general
d'AECORK
El director de la Fundació Institut Català del
Suro Albert Hereu participa com a convidat a
l’assemblea general d’AECORK.
15 de febrer

S'ajorna Enomaq 2021
La responsable de comunicació Joana Valent
participa en una reunió virtual del comitè
organitzador d’Enomaq on es decideix anul·lar
l’edició prevista pel juny i posposar la fira fins el
2023.

Rodatge per un projecte
de reutilització del suro
Visita la fundació un equip de rodatge per impulsar
un crowfunding per desenvolupar un projecte per la
reutilització de residus de suro per bioplàstics.
Entrevisten el director de l'ICSuro Albert Hereu.

>>Actualitat
3 de març
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12 de març

Reunió virtual del
patronat de l'ICSuro
El patronat de la Fundació Institut Català del
Suro celebra la primera ruenió de l'any de forma
telemàtica arran de la pandèmia.
S'hi aborden els principals reptes que entoma la
fundació en el context de crisi.
11 de març

Visita de Suberlab
El responsable de SuberLab visita la Fundació
Institut Català del Suro i es reuneix amb el
director Albert Hereu per explicar-li el seu
projecte.

15 de març

Commemoració del
primer taper de Cassà
El director de la Fundació ICSuro, Albert Hereu,
participa a l’acte de commemoració dels 261 anys
de l’aparició del primer taper a Cassà de la Selva
amb la plantada de 261 alzines sureres per part dels
escolars de la vila.

3 de març

Reunió virtual del
patronat de l'ICSuro
El patronat de la Fundació Institut Català del
Suro celebra la primera ruenió de l'any de forma
telemàtica arran de la pandèmia.

Col·laboració en
reciclatge de taps
Acord per col·laborar en projectes de reciclatge
de taps amb el Centre Tramuntana. Es
reuneixen el president de l’ICSuro Joan J. Puig i
del director Albert Hereu el president del
Consell Comarcal Joan Loureiro, la consellera
Sílvia Romero i l’alcalde Josep Piferrer.

11 de març

Visita de presentació de
Suberlab
El responsable de SuberLab visita la Fundació
Institut Català del Suro i es reuneix amb el
director Albert Hereu per explicar-li el seu
projecte

>>Actualitat
17 de març
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22 de març

Assistència a
l'assemblea de la FEV
La responsable de comunicació, Joana Valent,
assisteix a l’assemblea general de la Federación
Española del Vino, que enguany, en motiu de la
pandèmia, és virtual.

18 de març

Jornada tècnica
vitivinícola de la FEV
El director de l'ICSuro Albert Hereu participa a la
jornada tècnica “Ecodiseño y Sostenibilidad del
envase de vidrio en el sector del vino”.

22 de març

Es presenta la Suropèdia
Es presenta virtualment la Suropèdia, un nou recurs
divulgatiu d’àmbit internacional que neix amb
l’objectiu de respondre tots els dubtes que puguin
sorgir al voltant del món surer.
Els mitjans se'n fan ressò així com diversos associats
del món forestal, empresarial, institucional o cultural
de l'ICSuro.

30 de març

Reunió de projectes
amb la DO Empordà
El director de la Fundació Institut Català del Suro
Albert Hereu i la tècnic d’R+D+i Maria Verdum
visiten la DO Empordà en el marc d’una reunió per
fer seguiment de projectes en curs.

Entrega de la V Beca
ICSuro-AECORK
Tobada online ICSuro-AECORK-URV per donar
difusió de la Beca ICSuro - AECORK del Màster en
Begudes Fermentades de la Facultat d’Enologia
de la URV i del treball sobre l'impacte sensorial
dels votàtils del suro en cervesa de l'alumna
Anna Cubo que n'ha sorgit.

21 d'abril

Sessió online de noves
analítiques de l'ICSuro
La Fundació imparteix una sessió virtual sobre les
noves analítiques del Cork Center Laboratory
dirigida exclusivament als associats d’AECORK.

>>Actualitat
5 de maig
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14 de maig

Reunió de seguiment
dels Taps de Finca
El director de l’ICSuro Albert Hereu i la
responsable de comunicació Joana Valent
participen virtualment a la reunió anual sobre el
projecte Taps de finca amb la DO Empordà.

10 de maig

Comença la campanya
InterCork IV
Reunió de kick off de la campanya internacional
de promoció del suro InterCork IV entre ICSuro,
AECORK, APCOR i l'agència Omnicon.

11 de juny

Participació a les
Jornades Emili Garolera
La tècnic d’R+D+i Maria Verdum fa una ponència
telemàtica a la jornada “Noves oportunitats de
negoci del sector surer” en el marc de les Jornades
Tècniques Silvícoles Emili Garolera que organitza
el Consorci Forestal de Catalunya.

12-13 de juny

Proposta del sector
pels Next Generation
El director de l’ICSuro Albert Hereu participa a la
jornada “Volem Next Generation! Les Pimes i els
Fons NGEU – Girona” organitzada per PIMEC per
explicar la proposta del sector surer.
18 de juny

Fira del Tap i del Suro a
Reunió del patronat de Cassà de la Selva
la Fundació ICSuro
Participem a la Fira del Tap i el Suro de Cassà de
Es reuneix el patronat de la Fundació Institut
Català del Suro a Can Trinxeria de Cassà per
tractar les qüestions de present i futur que
afecten la fundació.

la Selva i assisstim a la inauguració amb la molt
honorable consellera Gemma Geis, la recepció
d’empresaris i institucions sureres o al dinar de
surers. També hi tenim un estand informatiu.

>>Actualitat
18 de juny
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21-23 de juny

Cassà se suma al
reciclatge de taps

Curs de pelador de suro
a Can Vilallonga

El Patronat de l'ICSuro fa entrega d’una caixa de
recollida de taps de suro reciclats a l’Ajuntament
de Cassà de la Selva que es col·loca a la Sala Galà
perquè la ciutadania en faci ús en el marc d'un
projecte de reciclatge de taps.

La Finca Can Vilallonga (Cassà de la Selva) acull el
curs de pelador de suro impulsat pel Departament
d’Agricultura juntament amb l'ICSuro, el Consorci
Forestal de Catalunya, la Cooperativa Serveis
Forestals i el Consorci de les Gavarres.

29 de juny

21 de juliol

Visita de premsa amb
Condé Nast Traveler
La Ruta del Vi DO Empordà, l’ICSuro i el
Consorci de les Gavarres organitzen una visita
per veure la pela del suro a Cassà de la Selva
amb dues periodistes de la revista Condé Nast
Traveler.
13 de juliol

Visita de Champagne
El cap del Laboratori d’Enologia i Química
Aplicada de la Universitat de Reims
Champagne-Ardenne, Richard Marchal, visita
l'ICSuro per abordar la interacció del tap amb la
Champagne.

Rebem la Diputada
Laura López
Visita oficial de la Diputada d’En Comú Podem,
Laura López, per conèixer la realitat del sector
surer juntament amb el regidor de Palafrugell,
Alfons Rius, l'ex alcalde, Lluís Medir, i el
responsable Institucional a Girona Marc Vidal.

>>Actualitat
17 setembre
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24 setembre

Acords Voluntaris 2021
Renovació de la presència de la Fundació ICSuro
al programa d’Acords Voluntaris de l’Oficina del
Canvi Climàtic de Catalunya per a la reducció de
les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

1-3 d'octubre

Visita de la delegada del
Recollida de taps a la
Govern a Girona
La delegada del Govern de la Generalitat a Girona, Fira de Vins i Caves
Laia Cañigueral, i la directora dels Serveis
Territorials d’Acció Climàtica a Girona, Elisabet
Sánchez, visiten l’ICSuro i es reneixen amb el seu
patronat i director.

6 d'octubre

Col·locació de dues caixes de reciclatge de taps
de suro a la 40a Fira de Vins i Caves de
Catalunya a Palafrugell.

14 d'octubre

Col·laboració amb The
Porto Protocol
Col·laboració amb The Porto Protocol
Foundation mitjançant la publicació de
l’experiència de l’ICSuro amb Codorniu al
Ecorkwaste pel tractament d’aigües residuals
amb taps de suro reciclats.

S'inaugura l'exposició
'Elisava x ICSuro'
Inauguració de l’exposició “Elisava x ICSuro” al
Museu del Suro, una selecció dels millors
dissenys de productes fets amb suro per part de
l’alumnat dels Graus en Disseny i en Enginyeria
de Disseny Industrial (Curs 2020-21).

16 d'octubre

Taller a la Fira del Bosc
Organització d’un taller sensorial de suro que
s'allarga tot el cap de setmana per de la mà de
la Xarxa Europea de Territoris Surers Retecork a
la VII Fira del Bosc de Sant Celoni.

>>Actualitat
20 d'octubre
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20 d'octubre

Conveni amb l'Oficina
Dinar d'entrega del
de Català de Palafrugell premi Gla d'Or a la FEV
L'ICSuro i l’Oficina de Català de Palafrugell
tanquen un acord de col·laboració en el marc del
programa de Voluntariat per la Llengua per rebre
alumnes de pràctiques lingüístiques tot formulant
qüestions sobre la fundació.

22 d'octubre

El director de l'ICSuro Albert Hereu, assisteix,
juntament amb el president d'AECORK Joan. J.
Puig, a l’entrega del Gla d’Or 2021 a la Federación
Española del Vino amb el seu vicepresident Julián
Chivite i el seu director general Jose Luis Benítez.

22 d'octubre

Darrera reunió del
patronat de l'any
Última reunió de l'any del Patronat de la
Fundació ICSuro, on s'aborden qüestions com el
pla d'actuacions 2021, els projectes en curs o la
previsió de tancament pressupostari de l'exercici.

12 novembre

Setmana de la Ciència
La Fundació ICSuro se suma a la celebració de la
setmana de la ciència compartint un kahoot
sobre el suro amb les escoles dels municipis
surers i també a les xarxes socials.

Rebem la Diputada
Sílvia Paneque
Visita de la Diputada del Partit Socialista de
Catalunya Sílvia Paneque i del portaveu socialista
a Palafrugell Juli Fernández a la Fundació ICSuro.
La rep una representació del seu patronat i el seu
director.

>>Actualitat
12 novembre
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17 novembre

Visita de Raül Romeva
per abordar els ODS

Pràctiques de conversa
surera en català

La Fundació ICSuro rep la visita del vicesecretari
general de prospectiva i Agenda 2030 d’Esquerra
Republicana de Catalunya, Raül Romeva, per
estudiar
l’aplicació
dels
Objectius
de
Desenvolupament Sostenible en el suro.

Comencen les visites de l'alumnat en pràctiques
de l'Oficina del Català de Palafrugell
corresponents al programa de Voluntariat per la
Llengua. L'equip de l'ICSuro els explica quina és la
tasca de la fundació en català.

3 desembre

13 desembre

Reunió de kick off del
Vívid 2022
Reunió dels membres de la Ruta del Vi DO
Empordà al Celler Mas Geli de Pals per preparar
el Vívid 2022. Hi assisteix la responsable de
comunicació de l'ICSuro.

Visita empresarial al
sector surer
Visita a l'ICSuro del Secretari d’Empresa i
Competitivitat, Albert Castellanos, del Director
Territorial de Girona, Joan Martí, i de la delegada
d’ACCIÓ a Girona, Glòria Viñals, per copsar sobre
el territori la realitat del sector surer.

5.NORMALITZACIÓ

>>Normalització
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3 de març

La Fundació Institut Català
del Suro forma part del
Comitè Tècnic
Internacional ISO/TC 87
Cork que vetlla la
normalització en l’àmbit
del suro, tant de la
matèria primera com dels
productes fabricats i
elaborats a partir de suro.
En aquest grup de treball
hi participen activament 6
països (Argentina, França,
Portugal, Rússia, Turquia i
Espanya) i 15 països hi
són presents en qualitat
d’observadors. La
Fundació ICSuro lidera la
delegació espanyola.
L'ICSuro també ostenta la
secretaria del Subcomitè
UNE de Suro (CTN 56/SC
5), que s'encarrega de
normalitzar els productes
de suro en tots els seus
aspectes de definició,
mostreig, mètodes
d'assaig i especificacions
tècniques des del 1996.

- Es reuneix virtualment el subcomitè UNE i es
formalitza la incorporació de la Federación
Española del Vino. Es segueixen treballant les
noves normes de medició de la permeabilitat a
l’oxigen i la medició de la petjada de carboni.

1 desembre

Es reuneix virtualment el subcomitè de
normalització UNE SC5 del suro per seguir
posant en valor la qualitat del tap i parlar de
mètodes de determinació d’OTR, càlcul de
petjada de carboni, revisió i aprovació de la
norma UNE-ISO 10106 de migració global i
normes ISO en revisió.
14 desembre

Reunió telemàtica de la ISO TC87 Cork, on
l’ICSuro hi participa en qualitat de representat
de la delegació espanyola. S’hi aborden
qüestions com la revisió de normes sobre taps
naturals i taps escumosos o el suro i la
construcció.

6.FORMACIÓ

>>Formació
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FORMEM ENÒLEGS, SOMMELIERS O DISSENYADORS
18 de gener

Formació per a
l'Escola Elisava
La tècnic d'R+D+i de l’ICSuro Maria Verdum fa
una sessió introductòria telemática a
l'assignatura Tecnologia de Producte III de
l’Escola de Disseny Elisava de Barcelona que
treballa el desenvolupament de producte
dissenyant aplicacions des del propi material.

22 i 29 de gener

Visita de la UEC i PFI
de Palafrugell
Els alumnes de la UEC i del PFI d’auxiliar de
serralleria i construccions metàl·liques de
Palafrugell visiten la fundació ICSuro de la mà
de la tècnic d’R+D Maria Verdum per conèixer
les instal·lacions i fer un tast sensorial.
Venen dos grups repartits en dos dies.

24 de febrer

10 de març

Seminari sobre suro a
l'INS Baix Empordà

Triple sessió a l'INS
Baix Empordà

La tècnic d’R+D+i Maria Verdum imparteix un
triple seminari sobre el suro a l’assignatura de
tecnologia dels alumnes de 3r d’ESO de
l’Institut Baix Empordà de Palafrugell.

La tècnic d’R+D+i Maria Verdum imparteix
tres sessions magistrals sobre suro als
alumnes de l’Institut Baix Empordà. de
Palafrugell.

>>Formació
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FORMEM ENÒLEGS, SOMMELIERS O DISSENYADORS
17 de març

Sessió de suro en
l'àmbit enològic
La tècnic del Cork Center Laboratory Gema
Guerrero imparteix una sessió sobre el suro en
l'àmbit de l'enologia a l'alumnat del Curs
d'Especialització en Sommelier de l’Escola
d’Hostaleria de Barcelona (ESHOB).

26 d'abril

Formació a la facultat
d'enologia de la URV
La tècnic de laboratori Gema Guerrero
imparteix una formació sobre el suro en
l’àmbit enològic a la Facultat d’Enologia de la
Universitat Rovira i Virgili.

10 de maig

Doble formació al
CETT
La tècnic de laboratori Gema Guerrero i la
tècnic d’R+D+i Maria Verdum imparteixen
una doble formació sobre el suro en l’àmbit
enològic al CETT.

>>Formació
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FORMEM ENÒLEGS, SOMMELIERS O DISSENYADORS
14 de juny

Formació als
futurs sommeliers
La tècnic de laboratori Gema Guerrero
imparteix online una formació sobre el suro
en l’àmbit enològic al Curs de Sommelier
Professional de la Facultat d’Enologia de la
Universitat Rovira i Virgili.

8 d'octubre

Formació sobre suro
a l'ESDAP
La tècnic d’R+D+i de l’ICSuro Maria Verdum
imparteix una classe magistral sobre suro a
l’alumnat del taller d’experimentació de nous
materials de l’Escola Superior de Disseny i Arts
Plàstiques de Catalunya .

7.CORK CENTER LABORATORY

Cork Center Laboratory>>

CORK
CENTER
LABORATORY
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.

Assajos químics
Haloanisols (TCA) i halofenols
Compostos aromàtics en suro i begudes
alcohòliques
Anàlisi de perfils aromàtics
Migració global i específica
Control de qualitat de productes químics
Infrarroig (FTIR) de mostres de suro i begudes
alcohòliques
Metalls pesats
Compostos volàtils en barrica
Peròxids residuals
Compostos al·lèrgens
Verificació de documentació en normativa
alimentària
Controls ambientals de bodega
Longevitat del vi
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Cork Center Laboratory>>
Assajos físics
Absorció d’aigua
Capil·laritat
Desaglomeració
Diàmetre interior coll d’ampolla
Dimensions
Densitat
Estanqueïtat gas-líquid
Força d’extracció tap per a vi i escumós
Humitat
Contingut en pols
Recuperació diametral
Sobrepressió ampolla
Torsió
Pressió interna ampolla
Assajos sensorials
Olfactiu en mostres de suro
Organolèptic en mostres de suro
Avaluació sensorial descriptiva de vins
Tast de vins
Assajos microbiològics
Recompte de llevats, fongs i bacteris
Identificació de microorganismes
Micotoxines
Recompte de llevats, fongs i bacteris en superfícies
Peritatges
Formació i assesorament
Tallers d’anàlisi sensorial
Estadística aplicada al sector vitivinícola
Bones pràctiques d’embotellat
Assessorament en projectes de recerca i obtenció de
finançament
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8.GESTIÓ ECONÒMICA

>>Gestió econòmica
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La Fundació desenvolupa la seva missió de
defensa i promoció de tota la cadena de valor
del sector surer català per mitjà de tres
fonts de finançament: la prestació de serveis
(Cork Center Laboratory i R+D+i), aportació del
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i
Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya de
65.000€/any a través d’un conveni plurianual
que finalitza l'any 2023 i les aportacions anuals
dels fundadors i patrons. A falta d'aprovació
definitiva

dels

comptes

anuals

i

opinió

d'auditoria, els ingressos per l’any 2021 han estat
de 477 mil euros que pressupostàriament s'han
ajustat a les despeses per assolir un equilibri
pressupostari.
Pel 2021 hem vist una recuperació de la
facturació del laboratori i també increment en
el treball en projectes aprovats.
Aportacions dels patrons
4%
Conveni DACAAR
15%

Cork Center Laboratory
45%

Projectes R+D+i
36%

