XXXVIII Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera

Noves oportunitats de negoci
del sector surer
Jornada tècnica en línia
Divendres 14 de maig de 2021
Presentació
El projecte GO Suber, ha treballat per
la modernització dels treballs de la
pela del suro mitjançant la seva
mecanització. En el marc del mateix
projecte
s’ha
treballat
per
la
valorització del suro com a producte,
que degut a les seves excepcionals
propietats fisicoquímiques, existeixen
múltiples possibilitats d’ús en àmbits
molt diversos.
Els productes resultants aporten un
valor afegit molt alt en comparació
amb
els
usos
tradicionals
i
representen un potencial econòmic
molt
significatiu
així
com
el
manteniment dels ecosistemes dels
boscos d’alzina surera. Actualment hi
ha diverses aplicacions que poden ser
una nova oportunitat de negoci cap al
sector: aplicació cosmètica, reciclatge i
la nova vida dels taps reciclats, la
capacitat de bioabsorció del suro com
a descontaminant o un biomaterial
amb suro són alguns dels casos que
s’estan treballant actualment. En el
marc de la jornada s’explicaran els
resultats del projecte GO Suber tant
de la pela del suro mecanitzada del
projecte, com dels nous usos i
productes que aporten un nou valor
afegit al suro.

Organització

Programa
9.30 h Benvinguda i presentació de la jornada
9.35 h El projecte GO Suber, presentació dels resultats de la
mecanització de la lleva del suro.
Sr. Adrián Monserrate. Enginyer de Forest (CFC).
10.00 h Noves oportunitats de negoci del sector surer
Sra. Maria Verdum Virgos. Llicenciada en Biologia. Tècnica de
recerca- investigadora de l’ICSuro.
11.15 h Torn obert de preguntes i cloenda de la jornada

Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç
que trobareu a l’apartat d’Inscripcions.
El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on
podreu seguir-la.

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per a més informació podeu contactar amb la Sra. Margarita Rovira
(A/e: consorci@forestal.cat)
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