
Les lliçons de la creació de QUALITY SUBER 
En aquest número donem compte de la creació de QUALITY SUBER, S.L.. empresa de la 
qual en són socis fundadors la Cooperativa del Consorci Forestal de Catalunya, l’empresa 
CORCHO DEL PAÍS, S.A. i la nostra associació. 

En l’article s’expliquen les finalitats que han mogut a la creació d’aquesta empresa i els 
beneficis que pot aportar a la producció surera del Montnegre i el Corredor. 

Aquí volem assenyalar dos aspectes d’aquesta iniciativa que, des del nostre punt de 
vista, són de la màxima importància per a l’evolució del sector forestal a casa nostra. Un 
dels problemes grues que travessa el sector a Catalunya és la pèrdua continuada 
d’indústries de primera transformació. Aquest fet ha afectat tant a la indústria de la 
serra, en totes les seves variants, com als fabricants de taulers i indústries de fusta 
triturada i, en el cas que ens ocupa, als preparadors del suro. La indústria de primera 
transformació és l’esperó que, amb la seva demanda, mobilitza l’explotació forestal d’un 
país. A Catalunya en els darrers decennis la nòmina d’aquestes empreses s’ha reduït de 
forma alarmant i l’economia dels boscos s’ha hagut d’anar apuntalant cada cop més amb 
les subvencions públiques. 

Doncs bé, el primer punt que volem ressaltar en la creació de Quality Suber, és el fet 
que constitueix un pas per a la consolidació de la demanda del suro català. És un pas que 
es fa des del mateix sector, amb una presència majoritària de la propietat forestal, en 
l’accionariat. 

El segon punt, és que a banda d’aquesta participació, s’ha establert un mecanisme que 
permet que la nova empresa només hagi de desemborsar una part del cost de la matèria 
primera. La resta és assumit indirectament pel propietari que deixa el suro en dipòsit. 
Aquest mecanisme permet abaratir significativament el finançament del capital 
circulant de la nova empesa, circumstància essencial per a la seva viabilitat. 

Des del projecte fallit de TAGESA, en els anys seixanta del darrer segle, el nostre sector 
no havia estat capaç d’emprendre una iniciativa similar en aquesta direcció. 

Creiem que cal ressaltar i saludar molt positivament la implicació de la propietat en 
aquest projecte, desitjar que es consolidin les impressions optimistes d’aquesta primera 
campanya i esperar que aquest projecte estigui acompanyat en el futur d’altres que 
ajudin a la recuperació de la indústria de primera transformació a Catalunya. 


