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1. Presentació
Els dies 22 i 23 de maig de 2019 se celebrarà a Palafrugell (Girona) la segona edició del
Cork in Science and Applications (CSA). La propera edició, organitzada per l’Institut
Català del Suro, estarà enfocada en la innovació amb suro, des del seu ús a la indústria
vitivinícola fins a les noves aplicacions en altres sectors.
L’Institut Català del Suro té la seu
a Palafrugell, un dels principals
municipis surers de Catalunya i
l’espai escollit per a la celebració
del CSA’19 és el Museu del Suro
de la mateixa vila.
La primera edició es va celebrar
el setembre de l’any 2017 a Aveiro
(Portugal) i va estar organitzada
per la Universitat d’Aveiro.
Aquesta primera edició del congrés té origen en una conferència d’àmbit nacional
celebrada a Porto (Portugal) l’any 2014.
Els ponents han estat científics i representants de la indústria que han compartit les
seves investigacions i progressos amb les noves aplicacions del material suro així com
les seves reflexions sobre els principals reptes del sector.
El CSA és un fòrum de discussió entre científics, acadèmics i la indústria tot generant
comunitat i aportant noves idees i potencialitats al voltant del material de suro i tot el
seu cicle de vida.
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2. Programa
DIA 1

DIA 2

Matí

Matí
1. INTERACCIÓ SURO – VI

3. NOVES APLICACIONS DEL SURO
EN EL DISSENY I CONSTRUCCIÓ

Influència del tap de suro
en l’evolució del vi tranquil i
escumós

Aplicació dels principis de la
bioeconomia i economia circular en l’ús de
subproductes de suro.

Coordinació:
Dr. Paulo Lopes, Doctor en Enologia i
WineMBA

Coordinació: Dr. Gabriel Barbeta, Doctor en
Arquitectura i professor a la Universitat de
Girona

Dinar a peu dret
amb pósters de temes 1 i 2

Almuerzo tipo cocktail
con pósters de temas 3 y 4

Tarda

Tarda

4. APLICACIONS TECNOLÒGIQUES: SURO
4.0

2. EVOLUCIÓ FUTURA DELS BOSCOS
DE SURO

L’ús de suro en aplicacions de caire
tecnològic mitjançant composites
o altres presentacions per l’àmbit
aeronàutic, automobilístic…

Tendències
en
la
gestió
forestal de la sureda. Afectació
del canvi climàtic en la resiliència dels
boscos. Nous sistemes de gestió forestal
per augmentar la seva productivitat.

Coordinació: Dr. Ricardo Sousa, Doctor
en Enginyeria Mecànica i professor a la
Universitat d’Aveiro

Coordinació:
Dr. José Ramón G.-Adrados, Dr. en
Silvicultura i professor a la Universitat
Politècnica de Madrid

SESSIÓ MAGISTRAL
OBERTA AL PÚBLIC
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3. L’Institut Català del Suro
L’Institut Català del Suro (ICSuro) és un consorci públic, creat per Decret de Presidència
l’any 1991.
Les institucions que hi formen part són:
•

Generalitat de Catalunya 		
· Departament d’Agricultura, 		
Ramaderia, Pesca i Alimentació(qui
ostenta la presidència)
· Departament d’Empresa i Ocupació

•

Universitat de Girona

•

Ajuntament de Palafrugell

•

Ajuntament de Cassà de la Selva

•
AECORK (Associació d’Empresaris
Surers de Catalunya)
•

Consorci Forestal de Catalunya

•
Cambra de Comerç, Indústria i
Navegació de Girona
•
Cambra de Comerç, Indústria i
Navegació de Sant Feliu de Guíxols
•
RETECORK (Xarxa Europea de Territoris
Surers)

Des de la seva creació, l’ICSuro ha estat un instrument dinamitzador de la indústria
surera amb l’objectiu de desenvolupar i promocionar un sector molt arrelat a les nostres
comarques, basant-se en el foment de la qualitat i el control, la formació i la innovació,
que l’han consolidat al llarg dels mercats
vitivinícoles nacionals i internacionals més
importants.
El Cork Center Laboratory neix l’any 2001 i
s’ha convertit en un centre de referència a
nivell internacional en la prestació de serveis
a la indústria surera, vitivinícola i alimentària
comptant amb les tecnologies analítiques
d’última generació.
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3.1 Línies estratègiques
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 històriques. L’ICSuro 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 augmentar el valor d’aquest subproducte i reforçar la
competitivitat de les empreses i l’interès per 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’ICSuro 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.
Incrementar la recerca i la innovació, especialment en matèria de 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
treballem amb diferents centres de recerca per buscar solucions a aquest problema.
Fomentar la internacionalització. l’ICSuro 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.
Comunicació i màrqueting estratègics. 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’ICSuro promocionem
aquest material i pretenem 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. A l’Institut fem de pont entre aquests sectors i
establim projectes conjunts al llarg de tota la cadena de valor del suro.
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3.2 Activitats
L’activitat de l’ICSuro es centra en la investigació en matèria de noves aplicacions i
sostenibilitat del suro; la formació a col•lectius professionals com enòlegs, sommeliers,
tècnics d’empreses sureres o dissenyadors; la comunicació i promoció del suro i la
prestació de serveis a empreses del sector surer i vitivinícola a través del seu laboratori,
el Cork Center Laboratory.
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3.3 Equip de R+D+i
L’Institut Català del Suro és un centre acreditat TECNIO i està format per un equip
de doctors i llicenciats en biologia, química, medi ambient i tècnics de laboratori amb
àmplia experiència en anàlisis químics, físics, microbiològics i sensorials en l’àmbit surer,
ambiental i alimentari. El laboratori té la certificació estatal ENAC.
Estem en contínua col•laboració amb centres tecnològics de referència mundial en el
nostre àmbit de treball i regularment publiquem articles científics relacionats amb les
nostres investigacions en les revistes més prestigioses.
L’ICSuro
compta
amb
un
equip dedicat a la investigació
aplicada
per
beneficiar
el
desenvolupament d’empreses.
També col•labora amb universitats
i centres de recerca a través de
projectes d’investigació, per tal
de poder desenvolupar solucions
innovadores tant per als seus
clients com per a la societat.
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4. La Importància de la Sureda
L’activitat econòmica al voltant del suro és vigent a Catalunya des del s. XVIII i el seu
aprofitament econòmic va molt lligat a la preservació del bosc d’alzina surera.
La gran importància de la sureda es posa de manifest en diversos àmbits: socials,
culturals, ecològics i econòmics. Entre els principals aspectes positius destaquen:
• Les suredes sustenten una gran
riquesa biològica, incloent espècies
mundialment amenaçades.
• Les suredes constitueixen sistemes
forestals amb un dels nivells més alts
de diversitat de plantes i una rica fauna.
També juguen un paper important per
a les aus migratòries i, a més, sustenten
ramaderia domèstica i fauna cinegètica.
• El suro és l’escorça de l’alzina surera
que s’extreu sense tallar cap arbre. Un
cop extret el suro, l’alzina augmenta la
seva activitat i absorbeix més CO2.
• L’home ha modelat els boscos de surera
i els ha convertit en sistemes sostenibles
quan es gestionen adequadament.
•

El suro és un material biodegradable i es pot reciclar per a altres usos. A més, la
seva elaboració com a tap té un impacte ambiental ínfim, comparat amb els taps
d’alumini i plàstic.

•

Les suredes tenen un paper clau per evitar i prevenir l’erosió i desertificació, ocupant
en ocasions sòls que difícilment poden albergar altres espècies.

•

Les suredes estan particularment ben adaptades a les condicions del sòl i el clima
mediterrani.
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5. El Sector Surer a Catalunya,
Espanya i el Món
El sector surer ha estat històricament un motor econòmic molt rellevant a Catalunya, tant
a nivell forestal com a nivell industrial. A la península ibèrica prop de 10.000 treballadors
qualificats depenen dels ingressos de la collita anual de suro.
A més, la indústria manufacturera dona feina a prop de 12.000 treballadors a la península.
El 90 per cent de les exportacions mundials de suro provenen de Catalunya, Espanya i
Portugal, generant importants efectes multiplicadors en tota l’economia.
En els darrers anys la indústria ha passat per un procés d’integració vertical fins arribar
al bosc i de concentració per aprofitar economies d’escala necessàries en un mercat
globalitzat i competitiu. Això ha permès iniciar relacions de llarg termini amb el bosc i la
indústria.
La inversió en recerca i desenvolupament en el sector surer és molt intensiu, ja sigui
en l’àmbit forestal per evitar plagues i protegir els boscos com en l’àmbit industrial per
augmentar la competitivitat i generar nous productes.
El futur del sector és la innovació
La diversificació de productes, la millora de la producció i conservació forestal, la
comunicació i el manteniment de la competitivitat del suro enfront de materials
artificials alternatius depèn de la innovació en tots aquests àmbits.
El congrés Cork in Science and Applications és una oportunitat única per a la generació
d’aquest coneixement innovador i un esdeveniment clau per compartir i difondre les
bones pràctiques entre els principals actors del sector a nivell internacional.
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6. Per què Palafrugell?

La vila de Palafrugell és el centre del municipi de Palafrugell, on també hi ha els nuclis
rurals de Santa Margarida i Ermedàs, el poble de Llofriu, a peus de les Gavarres -serralada
amb boscos d’alzina surera- juntament amb els nuclis costaners de Calella, Llafranc,
Tamariu i Aigua Xelida.
Palafrugell ha estat històricament relacionat amb la indústria surera, essent a finals del
s. XIX i principis del s. XX, una de les capitals mundials de la fabricació de taps.
Avui dia conserva algunes de les empreses més importants del sector.
L’Institut Català del Suro i AECORK tenen la seva seu oficial en aquesta vila.
A Palafrugell també es troba l’espai museístic més gran del món destinat al suro i,
precisament, aquest Museu del Suro, ubicat en
l’antiga fàbrica surera Miquel, Vincke & Meyer, la més
important del sector industrial a Espanya, ha estat el
lloc escollit per a la celebració del CSA’19.
Compta amb un auditori de 145 m2 amb capacitat
per a 104 persones i escenari de 25 m2, amb una sala
annexa de 210 m2, on es fan exposicions temporals i
que serà la zona de networking, on se serviran els
àpats i on hi hauran els pósters científics exposats.
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7. Beneficis de Col·laborar amb un
projecte com CSA’19
1. VALORS: Alinear la seva marca institucional o empresarial amb la innovació, la
sostenibilitat i la prerservació dels boscos mediterranis.
2. VISIBILITAT INTERNACIONAL: El CSA’19 és un congrés internacional amb
participants d’arreu del món.
3. INNOVACIÓ: Conèixer de primera mà les innovacions tecnològiques i la recerca
científica en el sector surer i d’aplicació en el sector vitivinícola.
4. NETWORKING: Participar en un espai de networking amb la presència d’empreses
i institucions interessades en la recerca i desenvolupament del sector vitivinícola,
forestal i de la construcció i rehabilitació.
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8. Nivells de Patrocini
Invitacions a CSA’19

PRESÈNCIA ONLINE

Logotip de patrocinador en invitacions VIP
Logo a la web com a CSA Partner
Menció en xarxes socials
Entrevista al bloc
Logo en newsletter (difusió a +3.000 persones)
Enllaços directes des de la nostra web
Logo a la web com espònsor
Mencions durant la jornada

PRESÈNCIA OFFLINE

Agraïment per part dels organitzadors a l’inici
de l’esdeveniment
Col·locació d’un roll up de patrocinador al hall
Opció d’incloure material de promoció a la bossa
del congrés
Col·locació de material corporatiu al hall
Logo en Photocall
Logo en Badge
Logotip de patrocinador en l’obertura i el
tancament de la presentació visual a la pantalla
principal de l’esdeveniment

ALTRES
AVANTATGES

Logo en el programa del congrés
Presència en el press kit que s’enviarà
a +1000 mitjans de comunicació
Dossier complet amb totes les ponències
i pósters

11

BARTER
DEAL

SILVER

GOLD

1

3

5

CSA’19

MEMBRES DE L’ICSURO
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