
EL SECTOR SURER CATALÀ, 
UNA OPORTUNITAT PER A LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA

Catalunya  és  un  dels  pocs  països  del món  on  hi
     conviu la vinya i els boscos d’alzines sureres, els 
cellers i la indústria surera. La sureda, un bosc típicament 
mediterrani, es troba excepcionalment representada al nostre 
país, principalment a la província de Girona i nord de Barcelona.     

L’activitat surera, forestal i industrial, ha generat uns paisatges 
únics i unes poblacions singulars per la seva cultura, urbanisme, 
arquitectura, associacionisme, etc. i ha estat estretament lligada 
a l’evolució de la producció del vi i cava català.

Des del segle XVIII es fabriquen taps de suro a Catalunya i 
actualment s’hi concentra una potent i moderna 
indústria que subministra taps de suro d’alta qualitat a 
gran part dels cellers d’arreu del món.  

La producció de taps de suro té unes implicacions 
socioeconòmiques i ambientals molt rellevants al nostre 
país ja que motiva la conservació i gestió forestal dels 
boscos de surera: uns boscos que acullen una extraordinària 
biodiversitat i proporcionen múltiples recursos agroforestals i 
de lleure a la població catalana i als seus visitants.

El tap de suro, per les seves característiques físiques i 
químiques, és un ferm aliat dels cellers catalans gràcies a la 
seva contrastada contribució a la correcta maduració dels vins 
i caves i no tan sols per la seva estricta funció de tapament. Per 
altra part, el suro català presenta unes particularitats 
diferenciades de la resta de suro del món que el fan 
especialment apreciat pel tapament de vins de guarda i 
caves d’alta qualitat.
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CATALUNYA, UNA REGIÓ DE REFERÈNCIA 
PER A LA PRODUCCIÓ DE SURO

INDÚSTRIA CAPDAVANTERA A NIVELL MUNDIAL

A Catalunya, la sureda té un gran potencial de producció i creixement de la 
mà del sector vitivinícola. Actualment tan sols la meitat de les suredes estan en 
producció.

Les suredes són un ecosistema singular, reconegut a nivell internacional i inclòs dins 
la Xarxa Natura 2000, que són gestionades per un gran nombre de propietaris 
forestals, doncs pertanyen a finques de caràcter familiar.

La pràctica totalitat dels boscos en producció es gestionen d’acord als criteris de 
sostenibilitat, i una part important està fent un pas endavant cap a l’eco-certificació, 
a través dels principals sistemes de certificació internacionals (PEFC i FSC). 

Es compta amb un sector productor dinàmic i amb capacitat de respondre al 
compromís de qualitat que exigeixen els seus clients. 

A Catalunya es transformen més del 10% dels taps naturals per a vins tranquils a nivell 
mundial (sent la segona regió mundial, per darrera de Portugal), i al voltant del 60% dels 
taps per a vins escumosos (sent líder a nivell mundial).

La indústria surera catalana inverteix en innovació i recerca per a garantir els 
més alts estàndards de qualitat dels seus taps i convertir-los en aliats en el procés 
d’elaboració de vins i caves catalans.

El sector compta amb l’Institut Català del Suro, institució de recerca que acompanya 
al sector des de fa més de 25 anys i és una referència mundial a nivell de tapaments.

Gran part del suro utilitzat a Catalunya no prové dels boscos catalans, per diferents 
circumstàncies històriques. L’increment del consum de matèria primera de 
proximitat és un objectiu de l’Institut Català del Suro i una aposta per contribuir 
al consum sostenible d’un producte de proximitat.

VALORITZACIÓ DEL SURO CATALÀ

EDITAT PER : AMB EL SUPORT DE:

Les condicions edafoclimàtiques de Catalunya fan que el suro català sigui de 
creixement més lent i això li confereix unes propietats fisicoquímiques diferents a les del suro 
del sud d’Espanya i Portugal que el fan un material d'alta qualitat per a la fabricació de 
taps de suro.

Per garantir la qualitat del producte es requereix d’un triatge i d’una fase de preparació molt 
acurada, per la qual cosa des de la Cooperativa Serveis Forestals i l’Institut Català del Suro, 
s’ha elaborat la ‘Guia de recomanacions per a la valorització del suro català’.

Millorar les suredes del nostre país, gràcies a l’aprofitament del suro i la gestió forestal 
sostenible d’aquestes masses. 

Disminuir el risc d’incendis, combatre el canvi climàtic i fixar carboni.

La consolidació de llocs de treball en zones rurals i a la dinamització d’una indústria  
surera amb projecció internacional i molt arrelada al territori.

Tenir un major control sobre les primeres etapes del procés de producció i impulsar el 
desenvolupament del sector surer.

Facilitar als cellers catalans l’adopció d’estratègies de compra de proximitat i de 
sostenibilitat en les seves ampolles.

Adoptar sinèrgies entre propietaris forestals,  industrials surers i elaboradors de vins i 
caves en la investigació i recerca per a la millora dels productes vitivinícoles catalans.

L’IMPULS A LA COMPRA DE SURO DE CASA NOSTRA CONTRIBUEIX A:
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