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DESCRIPCIÓ DEL FONS

ÀREA D’IDENTIFICACIÓ
Codi de referència
Centre de Documentació Ramir Medir (Museu del Suro). Palafrugell.
Nivell de descripció
Fons
Títol
Fons de l’Associació d’Empresaris Surers de Catalunya (AECORK)
Data (es)
1972-2008 (predomina 1977- 2004)
Volum i suport
17,8 m.l. (178 capses). Paper.
ÀREA DE CONTEXT
Nom del productor
Associació d’Empresaris Surers de la província de Girona
Associació d’Empresaris Surers de Catalunya
Història del productor
L’Associació d’Empresaris Surers de Catalunya (AECORK), amb domicili social
a Palafrugell, va ser creada l’any 1977. Els seus estatuts van ser aprovats l’11
de juliol de 1977 amb el nom d’Associació d’Empresaris Surers de Catalunya
de la província de Girona, i van ser modificats amb la denominació actual, el 2
de febrer de 1993.
AECORK és una organització patronal que està integrada per les empreses
dedicades a la indústria, el comerç i altres activitats relacionades amb el sector
surer que tenen la seu a Catalunya, si bé els estatuts contemplen la possibilitat
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d’admetre, excepcionalment i en determinades ocasions, altres empreses
situades fora d’aquest àmbit territorial.
Els seus objectius principals han estat el de representar, defensar i promoure
els interessos generals del sector surer català, tant en l’aspecte industrial com
comercial, i el d’actuar com a òrgan consultiu l’administració catalana,
espanyola i comunitària. En aquest sentit, AECORK ha format part de la taula
sectorial del suro del DARP, del Comitè Asesor Nacional del Corcho, de la
Confederació Europea del Suro i de la Confederació Internacional del Suro. Ha
participat també en d’altres organitzacions sureres i empresarials, com la
Federación Nacional de Empresarios de la Madera y el Corcho o la patronal
Foment del Treball.
En el moment de la seva constitució, AECORK va arribar a tenir poc més de
100 empreses associades, però aquesta xifra va començar a disminuir a
principis del segle XXI i l’any 2000 AECORK comptava amb l’afiliació de 67
empreses sureres, que treballaven el suro natural i aglomerat. En la darrera
dècada el nombre d’empreses s’ha reduït dràsticament i actualment compta
només amb 19 empreses associades.
L’any 1991 AECORK va crear juntament amb la Generalitat de Catalunya
l’Institut Català del Suro (ICS), un consorci públic i privat, de caràcter científic,
format per AECORK, la Generalitat de Catalunya, el Consorci Forestal de
Catalunya, la Cambra de Comerç de Girona, la Cambra de Comerç de
Palamós, la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols, els Ajuntaments de
Palafrugell i Cassà de la Selva, la Universitat de Girona i la Xarxa Europea de
Territoris Surers. Des de l’any 2019 l’ICS és una fundació privada sense ànim
de lucre que té com a missió la valorització del sector surer.

Història arxivística

La documentació del fons es conservava a la casa Palau de Palafrugell, al
carrer de Sant Sebastià núm. 52. En aquest edifici hi va tenir la seu també la
patronal surera d’època franquista, el Grupo Provincial de la Industria y el
Comercio del Corcho i també s’hi conservava la documentació de la mutualitat
d’accidents de treball Mutual Corchera perquè l’entitat hi havia tingut les
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oficines. Posteriorment, la documentació va ser traslladada al carrer Hortal d’en
Pou, núm. 60 (1r pis) on va passar a tenir la seu AECORK. Amb la donació al
Museu del Suro, la documentació del fons va passar primer a l’antiga seu del
Museu del Suro (c/Tarongeta, 31) i el maig de 2014 a la seu actual del Centre
de Documentació Ramir Medir, a cal Ganxó (Placeta del Museu, s/n)

Dades sobre l’ingrés
El fons ha ingressat al Museu del Suro a través de dues cessions en règim de
comodat de l’Associació d’Empresaris Surers de Catalunya. La primera es va
formalitzar el 15 d’abril de 1997 en què es va realitzar la cessió de l’hemeroteca
i la biblioteca de l’entitat. El 22 d’octubre del 2016 va ingressar la resta de
documentació i la part més voluminosa del fons.
ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA
Abast i contingut
El fons reuneix la documentació produïda i rebuda de l’Associació d’Empresaris
Surers de Catalunya, que va agafar el relleu a l’època democràtica a les
organitzacions sureres de l’etapa franquista: la delegació nord-est del Sindicato
Nacional de Madera y Corcho (1939-1959) i el Grupo Provincial de la Industria
y el Comercio del Corcho (1959-1977). L’àmbit d’actuació d’aquesta patronal
abastava el territori català.
La investigació de la documentació d’aquest fons pot generar, segons la nostra
opinió, tres tipus de recerques.
En primer lloc, en el moment de constituir-se AECORK l’any 1977, aquesta
associació representava més d’un centenar d’empreses sureres, fet que
converteix el fons documental que ha generat en una font d’informació directa
de l’evolució de teixit industrial surer català des de 1977 fins als primers anys
del canvi de segle. Ens referim no només a l’evolució industrial o comercial de
les empreses sinó també a altres àmbits, com el tecnològic, social o laboral.
En segon lloc, el fons permet investigar el desenvolupament del negoci del suro
a l’època democràtica a escala nacional, ja que l’entitat era l’encarregada
d’elaborar censos d’empreses de suro de Catalunya, elaborar informes i
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estudis, promocionar el suro a través de campanyes, viatges comercials o
mitjançant la participació en fires i congressos, confeccionar les estadístiques
d’exportació de manufactures a tots els països del món o negociar els convenis
col·lectius de treball amb els sindicats o els representants dels treballadors.
Finalment, el fons possibilita resseguir les accions dutes a terme per la patronal
surera per defensar i representar els interessos dels empresaris davant dels
tractats comercials entre Espanya i la resta de països de l’antiga Comunitat
Econòmica Europea (C.E.E) i l’actual Unió Europea. AECORK va ser també un
òrgan consultiu de les administracions públiques i va formar part, per exemple,
de la taula sectorial del suro del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
de la Generalitat de Catalunya (DARP) i del Comité Asesor Nacional del
Corcho, depenent del Ministeri d’Agricultura. També va representar el conjunt
d’empreses catalanes en organitzacions nacionals i internacionals sureres, com
la Confederació Internacional del Suro (CEDULI) i la Confederació Europea del
Suro (CELIÈGE).
Es tracta, en definitiva, d’un fons que permet múltiples aproximacions al sector
del suro en aquesta etapa, tant des d’un punt de vista geogràfic –permet fer
estudis locals i d’àmbit nacional– com també temàtic.
Com a documentació més destacable, destaquem les actes de la patronal
(1977-2003), conservades en la seva totalitat, la documentació produïda i
rebuda per la participació de la patronal en òrgans de l’administració
autonòmica, estatal i europea, la documentació vinculada amb la gestió de les
empreses associades, els estudis i informes confeccionats per l’entitat, el recull
de premsa, força íntegre, que recopilava la patronal sobre temes surers, la
documentació produïda en defensa dels interessos de l’empresariat i tota
aquella que va ser elaborada per la promoció del sector surer català. També
destaquem el mitjà de comunicació de la patronal, la revista Aecork News
(1989-2008) de la qual el fons conserva 39 números.

Sistema d’organització
El fons s’ha ordenat segons aquest quadre:
1. GOVERN I ADMINISTRACIÓ GENERAL
1.1. Documents constitutius
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1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

Actes
Eleccions
Comissions
Convenis i acords
Contractes i assegurances
Memòries, estudis i enquestes
Participació en procediments judicials
Comunicació, publicitat i relacions públiques
Constitució d’institucions
Participació en l’administració europea, estatal i autonòmica
Participació en institucions
Relacions externes
1.13.1.
Registre d’entrada i sortida
1.13.2.
Correspondència d’entrada i sortida
1.13.3.
Circulars enviades

2. PERSONAL
3. GESTIÓ DEL PATRIMONI
4. GESTIÓ DELS RECURSOS ECONÒMICS
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

Llibres major
Llibres diari
Balanços i inventaris
Llibres de caixa
Pressupost general
Factures i rebuts
Impostos
Gestió bancària
Subvencions i ajuts
4.9.1. Subvencions i ajuts rebuts
4.9.2. Subvencions i ajuts atorgats
4.10. Auditoria de comptes
5. GESTIÓ DELS ASSOCIATS
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Registre de socis
Recaptació de quotes
Serveis a les empreses associades
Correspondència

6. ACTIVITATS
6.1.
6.2.

Representació i defensa dels interessos surers
Promoció del sector surer
6.2.1. Participació en fires, congressos, simposis i
jornades
6.2.2. Viatges i campanyes promocionals
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6.2.3. Premis i reconeixements
6.2.4. Correspondència
6.3. Participació en l’elaboració de normes nacionals internacionals
6.4. Participació en la negociació de salaris i convenis col·lectius
6.5. Organització de jornades i seminaris
6.6. Plans i projectes
6.7. Cens d’industrials i comerciants
6.8. Estudis i informes
6.9. Enquestes i estadístiques
6.10. Laboratori
7. IMPRESOS I DIBUIXOS
8. HEMEROTECA
9. BIBLIOTECA

Informació sobre avaluació, tria i eliminació
La documentació és de conservació permanent.
Increments
Donat que l’entitat continua activa, es preveuen increments.

ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS
Condicions d’accés
L’accés a la documentació del fons és públic, excepte la documentació
relacionada amb la gestió administrativa del personal i de les empreses sòcies
de l’associació.

Condicions de reproducció
Les condicions de reproducció es regiran segons la normativa del Museu del
Suro de Palafrugell.

Llengua i escriptura dels documents

Català, castellà, francès, anglès, portuguès i alemany.
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Característiques físiques i requeriments tècnics

En general, la documentació es troba en bon estat de conservació.

Instruments de descripció

S’ha elaborat un inventari del fons de l’Associació d’Empresaris Surers de
Catalunya, realitzat per Jordi Turró i Anguila.

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Existència i localització dels originals

Els originals de la unitat de descripció es troben al Centre de Documentació
Ramir Medir (Museu del Suro).

Documentació relacionada
-Fons Grupo Provincial de la Industria y el Comercio del Corcho. Centre de
documentació Ramir Medir (Museu del Suro).

-Fons Mutual Corchera. Centre de documentació Ramir Medir (Museu del
Suro).

-Fons Manufacturas del Corcho Armstrong SA. Centre de documentació Ramir
Medir (Museu del Suro).

Bibliografia

-JUANOLA BOERA, Albert, Història i històries de la indústria del suro,
Barcelona, Rourich, 2001.

Centre de Documentació Ramir Medir (Museu del Suro)
Placeta del Museu s/n (Cal Ganxó) 17200 Palafrugell
centrededocumentacio@museudelsuro.cat

8

ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

Autoria i data (es)
Descripció realitzada per Jordi Turró i Anguila i finalitzada el novembre de
2020.

Fonts
Inventari del fons de l’Associació d’Empresaris Surers de Catalunya
(AECORK).

Regles o convencions
Norma de descripció arxivística de Catalunya (NODAC). Barcelona: Generalitat
de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxius i
Associació d’Arxivers de Catalunya, 2007.

Centre de Documentació Ramir Medir (Museu del Suro)
Placeta del Museu s/n (Cal Ganxó) 17200 Palafrugell
centrededocumentacio@museudelsuro.cat

9

