
com descobrir
els territoris

surers?

Els amants de l’ecoturisme i la natura, 
els més aventurers, els gourmets i 
selectes, els històrics i tradicionals, 
les famílies i infants, els grans... 
trobaran en ells una multitud 
d’ofertes i productes per gaudir d’un 
ecosistema únic i singular.

TURISME ACTIU

Tots i cadascun dels municipis surers oferei-
xen una amplíssima oferta de turisme actiu. 
El senderisme, la bicicleta de muntanya o 
l’equitació, cobren un paper protagonista ja 
que aquests territoris disposen d’una extensa 
xarxa de camins i itineraris senyalitzats que 
permeten, a més de descobrir el paisatge 
característic de cada zona, endinsar-se al 
patrimoni històric, cultural i etnològic 
d’aquests espais.

També es poden realitzar 
esports d’aventura o 
activitats aquàtiques, 
entre moltes altres.

TURISME ETNOLÒGIC

Els municipis surers alberguen un gran 
ventall de tradicions, costums i cultura, en 

definitiva, lligades a aquest territori. A 
través de rutes i itineraris podrem trobar 

bancals, pous de gel, masies, forns d’obra, 
molins tradicionals d’aigua, neveres, mines, 

etc. Per conèixer aquest patrimoni, els 
recomanem que es dirigeixin a equipaments 

que funcionen com a centres d’informació o 
museus etnològics.

La majoria dels municipis compten amb restes 
arqueològiques com monuments funeraris i 
megàlits. També trobem poblats ibèrics, 
castells, muralles, molins medievals, restes 
arquitectòniques de l’ocupació àrab, preses, 
aqüeductes, etc. El millor de tot és l’entorn en 
el que es troben, envoltat la majoria de vegades 
d’un paisatge gairebé verge.

A partir del segle XVIII, amb la implantació de 
la indústria surera, els municipis viuen una 
època de creixement i esplendor, dotant els seus 
carrers de cases senyorials i modernistes.

TURISME CULTURAL

TURISME GASTRONÒMIC

Aquests nuclis poden presumir d’una àmplia 
oferta gastronòmica i de gran qualitat, 
seguint la dieta mediterrània i apostant per 
productes de proximitat.

Els visitants descobriran en els territoris 
surers alguns dels aspectes de la gastronomia 
mediterrània a través de tallers o visites 
vinculades a l’apicultura, les rutes de l’oli, 
l’enoturisme, o la multitud de jornades 
gastronòmiques que es duen a terme durant 
l’any.

TOURING

Una altra forma de descobrir l’encant 
d’aquests territoris és la combinació 
d’itineraris en cotxe amb la visita a elements 
d’interès del seu patrimoni i la realització de 
recorreguts a peu, a cavall, en bicicleta...

La major part dels municipis surers estan 
integrats en rutes temàtiques que profunditzen 
en algun aspecte relacionat amb la seva 
història, activitat econòmica, producte local, 
patrimoni natural, etc.

Els territoris surers ofereixen 

una experiència única lligada a 

la interpretació dels hàbitats i 

recursos naturals dels seus 

municipis i entorns. Tres de les 

activitats més destacades són:
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ECOTURISME

 - L’albirament d’aus o 
   birdwatching
 - La brama del cérvol
 - La pela del suro

Bicicleta de muntanya per senderes i itineraris senyalitzats. Foto: RETECORK

Via verda de Llagostera. Foto: Marc Sureda

Visita a la pela del suro, Llofriu. Foto: RETECORK

Visites a bodegues.
Foto: Lluís Català

La Garoinada. Foto: Lluís Maimí
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Visita a la pela del suro al Parc Natural de Los Alcor-
nocales. Foto: GDR de Los Alcornocales
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Tot un repte pel viatger. 

Un viatge llarg, múltiple, 

intens, ric en sensacions, 

que el portarà, finalment, 

al coneixement de la 

diversitat d’un sistema. Un 

magnífic objectiu pel 

nostre temps de vacances i 

oci.

Mediterrani Occidental. Els 

boscos de sureda i el suro només 

es troben a set països del món: 

Portugal, Espanya, França, 

Itàlia, Marroc, Argèlia i Tunísia.

zones de producció surera

A

- Redueixen el risc d’incendis

- Són una reserva de biodiversitat

- Frenen la desertificació

- Tenen un paper rellevant al

cicle de l’aigua

- Retenen CO2 contribuint

a frenar el canvi climàtic

L’activitat surera ha generat uns paisatges únics i unes poblacions 

singulars: cultura, urbanisme, arquitectura, etc., són petjades perfecta-

ment recognoscibles. Si desitja conèixer aquest ancestral quefer diari no 

dubti en visitar qualsevol dels següents municipis d’Espanya: Hornachue-

los, Los Barrios, Sestrica, Navahermosa, Muelas del Pan, Agullana, 

Calonge, Cassà de la Selva, Llagostera, Palafrugell, Sant Celoni, Santa 

Coloma de Farners, Tordera, Eslida, San Vicente de Alcántara, o els 

municipis de la Mancomunitat Sierra de San Pedro.

Tots ells es situen a l’entorn d’espais naturals amb presència de sureda, alguns tan 

emblemàtics com el Parc Natural de Doñana, i els quals posen al nostre abast multi-

tud de possibilitats. Els principals són: el Parc Natural de Los Alcornocales, el Parc 

Natural de la Sierra de Hornachuelos, el Parc Nacional de Cabañeros, el Paratge 

Natural d’Interès Nacional de l’Albera, l’Espai d’Interès Natural Les Gavarres, el 

Parc Natural del Montseny, el Parc Natural del Montnegre i el Corredor, el Parc 

Natural de la Serra d’Espadà, la Zona d’Interès Regional Sierra de San Pedro i el 

Parc Natural Tajo Internacional.

SEUS
VALORS

En aquest àmbit, espais naturals i municipis disposen 
d’equipaments culturals com museus i centres d’interpretació 
a través dels quals podrem conèixer millor la realitat 
d’aquesta cultura i el que comporta el seu paisatge i activitat 
quotidiana.

El concepte del suro
va més enllà d'allò que

és estrictament
forestal o industrial. 

quests territoris gaudeixen d’un 

entorn de qualitat i d’un patrimo-

ni cultural ric, oferint la possibi-

litat de realitzar múltiples i diverses activi-

tats. A més, la presència i conservació de les 

suredes suposa uns beneficis ambientals pel 

nostre entorn immediat i pel planeta:

E ls territoris surers són 

exclusius d’una part 

molt concreta del

Albirament d’aus a Les Gavarres. Foto: RETECORK

Sierra de San Pedro. Foto: Mancomunitat Sierra de San Pedro

Castell de Piedrabuena, San Vicente de
Alcántara. Foto: Susana Expósito Amaro
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