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La fabricació de taps representa el 90% del suro qu e 
s'extreu al país  
El descens de consum de vi i els taps de plàstic i alumini debiliten el sector 

El 90% del suro que s'extreu a Catalunya es 
destina a la fabricació de taps. La dependència 
d'aquest mercat és un dels problemes que afronta 
al país l'explotació surera, ja que el descens de 
consum de vi i els taps de plàstic i alumini de 
rosca estan debilitant el sector. Precisament ahir 
va començar a Palafrugell una trobada sobre la 
gestió d'espais naturals surers, on el Consorci de 
les Gavarres va proposar crear una xarxa europea 
d'aquestes zones per donar-les a conèixer i 
defensar-ne els interessos. 

Les suredes són ara mateix una de les poques 
explotacions forestals que són rendibles. La majoria es 
concentren a les comarques gironines, que és on hi ha 
l'activitat principal del sector, i també l'Institut Català 
del Suro. El seu director tècnic, Manel Pretel, va 
explicar ahir que la situació del sector és «dolenta» i 
que moltes empreses han hagut de tancar, bàsicament per dos motius: el primer, l'aparició dels taps de plàstic i
els d'alumini de rosca, que han acaparat un 30% del mercat de taps, i malgrat que els de plàstic van a la baixa, 
els de rosca continuen augmentant. I en segon lloc, el descens de consum de vi, sobretot per la penalització 
social cada vegada més important del consum d'alcohol. Per Pretel, actualment els taps de suro tenen igual o 
més qualitat que els altres, i ja s'han solucionat tots els problemes que podien comportar uns anys enrere. 

D'altra banda, el coordinador de Retecork –una xarxa d'administracions i entitats europees per defensar els 
interessos del sector surer– Josep Capellà va apostar per buscar també altres productes que donin sortida al 
suro, i també per promoure i valorar el tap de suro per exemple fent que les ampolles de vi hagin d'indicar d'on
prové el tap. 

Proposta de xarxa d'espais naturals 
La primera trobada sobre gestió d'espais naturals surers va congregar més de cinquanta persones ahir al Teatre 
Municipal, i s'hi van poder escoltar diverses ponències en què es van explicar els beneficis ambientals de les 
suredes. En aquest sentit, el gerent del Consorci de les Gavarres, Oriol Armet, va llançar la proposta de crear 
una xarxa europea d'espais naturals surers, que permetés organitzar trobades i debats a l'entorn de les seves 
problemàtiques, i impulsar projectes conjunts. Xavier Escuté, de l'àrea de Territori i Paisatge de l'Obra Social de
Caixa Catalunya, va destacar que es tracta d'una de les zones que acull més biodiversitat, ja que com que són 
boscos gestionats des de fa centenars d'anys, s'hi ha pogut desenvolupar una flora i una fauna nombroses, que 
actualment en alguns casos estan en perill d'extinció. Escuté també va destacar els recursos que comporten, no 
només el suro sinó també turisme, caça, senderisme, bolets..., i va apostar per una gestió «multifuncional» 
d'aquests boscos. D'altra banda, Manel Pretel i Josep Capellà, de l'Institut Català del Suro i Retecork,
respectivament, van explicar els beneficis de les suredes davant el canvi climàtic, ja que serveixen per aturar la 
desertització i tenen també balanços negatius d'emissió de CO2. Félix Romero, de l'entitat ecologista WWF, va 
alertar que el canvi climàtic podria obligar a desplaçar l'espècie cap a zones amb millors condicions climàtiques, i 
va afirmar que l'obtenció de segells de qualitat que permetin certificar una gestió sostenible de les suredes és 
una de les sortides del sector. Finalment, Javier Puertas, d'Europarc, va definir les suredes com «un model clar 
d'explotació forestal sostenible». Les jornades continuaran avui amb grups de treball específics i les conclusions. 
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Peladors traient suro en un bosc de Llofriu, en una  imatge 
d'arxiu. Foto: O.M.
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ENQUESTA

QUÈ N'OPINEU, DE LA QUERELLA 
CONTRA UN GRUP D'IRAQUIANS QUE 
VAN MATAR CIVILS IRANIANS? 

nmlkj Que un jutge de l'Audiencia  
Nacional té ganes de sortir als 
mitjans 

nmlkj
Està molt bé, cal lluitar contra el 
mal, sigui on sigui 

nmlkj No servirà de res i a més contradiu  
l'esperit de la llei de justícia 
universal  
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Quina pel·licula vols veure?   
A quina sala de cinema vols anar?   
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Amics de Palamós - Palamós Freunde  
Confraria de Pescadors de Palamós  
La Salle Palamós  
Penya Sport del Palamós CF  
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