NOTA DE PREMSA
L’ICSURO ESTRENA NOVA WEB COINCIDINT AMB LA PREPARACIÓ DEL 25È ANIVERSARI
El nou espai vol ser un punt de trobada per a emprenedors, centres de recerca i empreses
interessades en la innovació

Palafrugell, 16 d’octubre de 2015.– Coincidint amb la commemoració dels 25 anys de la
creació de l’ICSURO per l’any 2016, aquest organisme inaugura un nou espai web que manté el
mateix domini que l’anterior www.icsuro.com i està dividit en 7 menús: ICSURO, Laboratori
Cork Center, R+D+i, Normalització, Formació, Actualitat i Contacte. A més de la part
corporativa, institucional i de serveis, s’ha incorporat un tour virtual homologat per Google
Business View en el que es mostren les instal·lacions del laboratori on s’observa tota la
tecnologia que s’utilitza per els controls de qualitat en l’àmbit surer, vinícola i agroalimentari.
Amb l’ànim que sigui un espai virtual participatiu, s’ha incorporat accés directe a les xarxes
socials de l’entitat: Facebook, Twitter, Linkedin, Slideshare, Issu, així com un espai destacat per
fer un seguiment dels tweets en temps real i un apartat exclusiu per la cerca de partners en el
desenvolupament de projectes innovadors.
La web pretén destacar les principals línies estratègiques d’aquest organisme: potenciar el
suro català, estrènyer la relació entre el sector forestal i industrial, fomentar la
internacionalització i investigació en les aportacions del tap de suro en el procés de vinificació,

entre d’altres. Així mateix, dins el menú R+D+i, a banda dels projectes i articles científics
realitzats i en curs, s’hi pot trobar un apartat “Cerca de Partners” en el que es sol·licita la
participació d’empreses en projectes innovadors relacionats amb el suro i les seves aplicacions
en diversos àmbits.
Pel que fa a la normalització, s’ofereix un llistat de totes aquelles normes relacionades amb
suro tant a nivell nacional (UNE) com internacional (ISO), en les que d’una o altre manera
l’ICSURO hi ha estat part important ja que des de 1995 ostenta la secretaria del Subcomitè 5
“Corcho” del CNT56 (Madera y Corcho) d’AENOR. En relació a la formació, es vol deixar pal·lès
la vocació pedagògica d’aquest consorci, informant dels cursos que es realitzen i a quins
col·lectius van destinats.
Per finalitzar, en l’apartat actualitat s’hi pot trobar les darreres notícies, notes i dossier de
premsa pels periodistes i documentació corporativa. Així mateix, s’ha incorporat un servei de
newsletter en el que de forma periòdica s’informarà de les darreres novetats de l’ICSURO a
tots aquells que s’hi hagin registrat.
Amb la nova web l’ICSURO pretén oferir informació de primera mà sobre l’actualitat d’aquest
organisme i fer d’enllaç entre emprenedors, empreses i centres de recerca per tal de realitzar
projectes conjunts.
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