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Entitat guanyadora de la

Creu de Sant Jordi 2015

Un any més, i ja és la 8ena. edició, obrim casa nos-

tra per integrar, acollir i donar difusió d’iniciatives, 

projectes i esforços dels professionals, autònoms, 

empreses petites i grans i entitats que com el GRE-

MI FUSTA I MOBLE treballen, cadascuna des del 

seu àmbit i amb les seves possibilitats, per enfortir 

el sector, donar a conèixer les esplèndides possibili-

tats de la fusta, i la seva rellevància per contribuir a 

un món més saludable i sostenible.

                                                         

Seguint l’estel·la dels nostres antecessors, recordant 

especialment el nostre President Quim Feixas, que 

ens va deixar el 2021, tots i cadascú de nosaltres 

hem de fer-nos responsables i treballar per alló que 

volem ser quan siguem grans. 

  

I també com a Gremi, amb aquesta missatge que 

no oblidem, seguim en la ferma vocació de se-

guir sent un referent per a totes i cadascuna de 

les empreses del sector, sigui quina sigui la seva 

activitat. Des de la Junta Directiva del Gremi, amb el 

suport de tot l’equip tècnic, es mantenim ferms en 

el nostre objectiu d’actuar com a motor integrador 

d’empreses i iniciatives, sense oblidar que són molt 

diverses i que hem d’obrir-nos a nous camins de 

col·laboració per evolucionar i assumir els canvis i 

reptes que  l’actualitat ens planteja.

Amb la mateixa il·lusió de les edicions anteriors, us 

emplacem a gaudir l’Anuari 2022 i a sumar-vos a 

les següens edicions.

La Junta Directiva i l’equip tècnic

Gremi de la
FUSTA i MOBLE
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El Gremi Fusta i Moble és una de les entitats pro-

fessionals encara actives més antigues del món. 

Fundada el 1257, època de gran força dels sistemes 

gremials, amb uns valors que perduren actualment 

però amb uns objectius adaptats a la realitat d’avui 

dia i orientats a futur.

Vetlla pels interessos dels professionals i de les 

empreses del sector de la fusta, el moble i l’hà-

bitat, així com també dóna suport a les entitats 

directament relacionades amb l’exercici i desen-

volupament de tota la cadena de valor de la fusta, 

oferint els serveis més adequats a les seves neces-

sitat en constant evolució.

El GREMI FUSTA I MOBLE treballa avui en col·labo-

ració directa amb institucions privades i públiques 

tant de Catalunya com internacionals. Et convidem 

a conèixer tot el que oferim, i a demanar-nos tot 

allò que trobis necessari pel teu desenvolupament 

professional i empresarial, construint junts un sec-

tor de la fusta adaptat a la societat del futur. 

• Avui i sempre, demana’ns el que necessitis. Et 
respondre’m sempre, al moment!

• Accedeix a les nostra cartera d’obres i treballs.

• Localitza el personal laboral, mercantil o en pràc-
tiques més adequat pels llocs de treball de la teva 
empresa.

• Deixa’t acompanyar pel nostre equip d’assessors 
especialitzats en les teves necessitats jurídiques, 
fiscals, laborals comercials, tant de la teva empresa 
com personals.

• Evidentment, i com sempre hem fet, també gestio-
nem la teva comptabilitat, els teus tributs, les teves 
nòmines… amb total responsabilitat.

• Identifica el finançament o els inversors més 
adients pel teu projecte.

• Participa activament en els grups de treball i pro-
jectes temàtics que millor s’adaptin a la teva activi-
tat i interessos.

• Amplia amb nosaltres la millor xarxa de contactes 
professionals (col·laboradors, proveïdors, clients…) 
per impulsar els teus projectes.

• Promociona la teva empresa a través dels canals 
de comunicació especialitzats més eficients del 
nostre sector.

• Participa en condicions preferents en les millors 
fires i esdeveniments monogràfics del sector de la 
fusta i el moble.

EL MILLOR SERVEI ESPECIALITZAT
EN EL MÓN DE LA FUSTA I EL MOBLE

• Vine a fer les teves reunions de negocis a les nos-
tres instal·lacions de Barcelona.

• Rep quinzenalment al teu dispositiu mòbil, table-
ta o ordinador la informació més actualitzada que 
interessa als professionals del món de la fusta, el 
moble i l’hàbitat.

• Obté les condicions més avantatjoses en molts 
serveis essencials complementaris per a la teva 
empresa o per a casa teva.

• Participa activament en la negociació del conveni 
laboral del teu sector.

• Explica als nostres representants públics la realitat 
del nostre món de la fusta per què ens tinguin en 
compte en les seves regulacions.

GREMI FUSTA I MOBLE
Travesera de les Corts, 361

Entl. 1ª 08029 Barcelona
Tel. 933 233 200

gremi@gremifustaimoble.cat
www.gremifustaimoble.cat
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«M’EXALTA EL NOU, M’ENAMORA EL VELL».

Ho deia JV Foix i m’ho faig meu quan penso en el món de la fusta. En més de vuit segles

d’história doten l’ofici d’una ánima d’una capacitat d’adaptació admirables. Per aixó em fa

especialment il lusió participar en aquest Anuari de la Fusta, una publicació de referéncia per

a un sector que ha estat i continua sent imprescindible per a les nostres vides.

La crisi provocada per la covid-19 ha accelerat un canvi de paradigma global que ens acompanya 

en una necessária transformació del model productiu. Volem avançar cap a un consum més

sostenible, més respectuós amb l’entorn i el medi ambient, que ens ajudi a frenar el canvi climátic 

i alhora, que faci una aposta decidida per una economia basada en el valor afegit, capaç de

generar riquesa i benestar per a tothom. Volem impulsar un model d’oportunitats, on ets vells 

oficis es projectin cap al futur en base a la seva experiéncia, el seu saber fer i la seva capacitat 

d’innovació.

El Gremi de la Fusta i el Moble és un clar exemple d’aquesta capacitat de resiliéncia,

sempre partint de I’ofici i de la recerca de l’excel léncia. I aquesta capacitat d’adaptació

basada en la feina ben feta és la millor base per assegurar la vitalitat de la vostra professió.

Pere Aragonès i Garcia
Molt Honorable President de la Generalitat

ANUARI DE LA FUSTA 9
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Fa més de 30 anys que pertanyo al Gremi Fusta i Moble i al llarg d’aquests anys he tingut la sort de conèixer a moltes persones 
del món de la fusta. Per això vull tenir un record per a totes elles, els que estan i els que malauradament ja no hi són,
companys de Junta, professors i empresaris, sense oblidar la família mes pròxima i el meu fill, que també treballa la fusta. 
Totes elles m’han deixat una mica del seu saber, de totes n’he aprés i de totes segueixo aprenent la manera i la forma de fer
les coses, tant al capdavant del Gremi com en el dia a dia de les empreses. Ressalto especialment al president que vaig
substituir, en Quim Feixas, que aquest 2021 ens va deixar.

En plantejar la meva candidatura, vaig posar un especial interès per les petites i mitjanes empreses, a les que potser no hi hem 
prestat l’interès que es mereixien i formen un teixit empresarial prou fort i potent dins del nostre món. Des la meva entrada en 
la presidència del Gremi estic treballant per fer-les, sobretot, visibles i donar-los la importància que es mereixen i tenen.
 
El Gremi es va fer gran en el seu moment degut a elles i algunes han crescut i s’han fet grans gràcies als coneixements i col·la-
boracions que han establert. Aquest és el principal objectiu que m’he marcat per els pròxims anys.

L’altre gran objectiu és d’unió de la majoria dels sectors de la fusta, per a fer un cluster potent, per tenir força en els temes que 
ens afectin, tant del del dia a dia , com en plantejaments pel futur. Tinc clar que fent la guerra individualment mai aconsegui-
rem ser prou forts ni creïbles davant el sector.

Un altre objectiu és incidir en la màxima professionalització de la escoles que formen en l’ensenyament dels oficis de la fusta i 
el moble, ja que és la nostra base per disposar de nous treballadors i professionals per a les nostres empreses i també futurs 
empresaris. Sovint no són prou reconegudes però precisament és aquí on hi ha el futur del nostre sector i dels subsectors amb 
els que treballem colze a colze, per mencionar-ne alguns el ventall va des dels magatzems, ferreteries, maquinària i eina, pro-
fessionals de la decoració i l’arquitectura, etc. Vull recolzar-les a totes elles, com també als professors que cada dia s’esforcen 
per formar alumnes pel demà.

Diuen que la fusta serà el material de pròxim segle, que hem de cuidar, cultivar i, sobretot, estimar els nostres boscos, que 
seran els que ens seguiran proporcionant la matèria primera, per transformar-la. Hem de donar-li mes valor, doncs ens manca 
a vegades la saviesa i el coneixement del que és un bosc, hem de saber que els arbres, al igual que les persones son essers 
vius, que neixen, creixen i moren en el decurs de la seva vida ens proporcionen oxigen, gràcies al fet que consumeixen diòxid 
de carboni i no el deixen escapar fins que moren o fins que es crema la fusta. Significa això que hem de saber tallar quan toca 
o hagi arribat a la seva maduresa; no ens podem permetre boscos d’arbres morts o malmesos, s’han de renovar constantment; 
així no sols respira la terra sinó que, també, nosaltres.

En els últims anys hem vist sorgir noves empreses de construcció de cases de fusta, que s’han afegit a les que ja existien. És 
una qüestió de present i també de futur per a un món més sostenible i més ecològic, viure-hi ens ajuda a estalviar energia i a 
més ens fa sentir mes còmodes i sans. Hem de promocionar la construcció, no només des de les empreses, sinó des de les 
universitats, amb estudis d’enginyeria i d’arquitectura, per posar-nos a nivell europeu, doncs en aquest aspecte ens porten 
avantatge i tenen estudis reglats específics i graus, de fusta i moble.

Finalment vull encoratjar a tot el sector a fer un pas endavant, deixar enrere les accions individuals i asseure’ns plegats per ex-
posar els problemes i dificultats de tothom, i també per a conèixer i compartir tot allò que estem fent bé, que cada dia és més 
i millor i preparar-nos junts per un futur esperançador, que sapiguem fer-nos respectar arreu, tenir una veu que sigui escoltada 
i sobretot ser millors professionals. 

Alfons Solé i Fallada
President del Gremi Fusta i Moble

A 1 DE GENER DE 2020 EL TEIXIT EMPRESARIAL CATALÀ ESTAVA FORMAT PER UN 41,8% 

D’EMPRESES QUE TENIEN ENTRE 1 I 249 ASSALARIATS I PER UN 58,1% D’EMPRESES SENSE 

TREBALLADORS. EN TOTAL LA PIME REPRESENTAVA EL 99,9% DEL TEIXIT EMPRESARIAL DE 

CATALUNYA. 

Amb la pandèmia, durant 2020 i començament de 2021, el nombre d’empreses es va anar reduint 

gradualment prop d’un 8% de febrer de 2020 a febrer de 2021. Si bé aquesta tendència es va 

revertir durant el segon trimestre de l’any, les diferents variants de la COVID-19, continuen condi-

cionant i amenaçant la recuperació econòmica i social.

Des de Fepime mantenim el nostre compromís amb la Pime, la qual sempre hem defensat com 

a columna vertebral de l’economia. Per això donem el nostre recolzament a aquelles iniciatives 

dirigides a promocionar l’emprenedoria, el creixement empresarial, la formació, la innovació i el 

desenvolupament de les empreses como sempre ho ha fet, amb compromís i responsabilitat, el 

Gremi Fusta i Moble.

Un any més em complau fer valdre la creativitat i dedicació del Gremi per buscar alternatives 

formatives atractives i pràctiques, per dissenyar projectes que fomenten el desenvolupament del 

món de la fusta cap a un model més sostenible, que faciliti la divulgació i promoció del coneixe-

ment, així com l’ús i els oficis de la fusta en totes les seves vessants.

Aquest 2021, durant la celebració del 4rt Congrés de la Pime catalana organitzat per Fepime, hem 

pogut constatar que la manca de talent i el poc valor que se li dóna als oficis constitueix la princi-

pal preocupació de les empreses catalanes. Per això, destaquem la feina feta i agraïm els esforços  

per portar a terme una nova edició de l’Anuari de la fusta, on es destaquen les oportunitats d’un 

sector pioner i fonamental pel desenvolupament responsable, resilient i sostenible.

Des de Fepime domen les gràcies per donar-nos la possibilitat de participar en aquest Anuari 

afegint el nostre petit gra de sorra i motivant a tot l’equip que forma part del Gremi a continuar 

treballant en aquesta línia i amb la mateixa motivació. 

Maria Helena de Felipe
Presidenta de Fepime

ANUARI DE LA FUSTA 11
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¿SON LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
PARTE DE LA CONSTITUCIÓN DE LA TIERRA?

El Bosque y las soluciones en madera son la base de la nueva economía (la bioeconomía).

Todo el mundo sabe que la Constitución de un país, o de una federación de países, es la norma

suprema, en la que se recogen los derechos y obligaciones de sus ciudadanos y a la que tienen

que someterse (y no contradecir) el resto de las leyes y demás disposiciones normativas de ese

ámbito geográfico.

La Tierra aún no se dotó de una Constitución propiamente dicha.

Ahora bien, los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, suscritos por 193

Estados miembros, en la medida que fijan “el futuro que queremos” y pasan revista a los

problemas a los que se enfrenta la humanidad: hambre, cambio climático, igualdad de género,

siendo el principal la erradicación de la pobreza … bien podrían formar parte de la Constitución

de la Tierra.

Y dado que la nueva economía (la bioeconomía), en esencia, es la sustitución del carbono

secuestrado hace millones de años y almacenado en el subsuelo (carbón, petróleo, gas…) y que

el hombre viene desenterrando progresivamente a partir de la industrialización, para producir

bienes y servicios, por carbono biológico y renovable, colocan al bosque y a las soluciones en

madera en el centro de la sostenibilidad.

El hecho de que nuestra cadena de valor no haya tenido crisis de actividad (más allá de los meses

de primavera del año pasado, por paralización casi absoluta de la producción), así como la

tensión de suministro que continuamos padeciendo, nos indican que las prioridades de consumo

han cambiado y que nuestra cadena de valor está prestando una enorme contribución a la

consecución de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

Nos indica que nuestra Cadena de Valor está siendo muy relevante para nuestros vecinos y que

así va a seguir siendo por muchos años.

Si no existiéramos, nuestros vecinos serían mucho más pobres.

Felicidades a todos los trabajadores, a todas las empresas, de nuestra querida Cadena. No se

puede pedir más.

José Carballo
Presidente de UNEMADERA

APOSTAR PER LA FUSTA ÉS APOSTAR PER LA SOSTENIBILITAT
 

Apostar per la fusta és apostar per la sostenibilitat. És tenir cura del nostre entorn amb un ma-

terial versàtil, sostenible, renovable, lleuger, resistent i reciclable, que no contamina i és efectiu 

contra el canvi climàtic.

Els avenços tecnològics aplicats a la fusta que s’han desenvolupat en els darrers anys han permès 

acabar amb un dels mites existents en relació a aquest material: que l’ús de la fusta és cosa del 

passat. Res més lluny de la realitat. Avui dia, es desenvolupen permanentment obres d’enginyeria 

totalment avantguardistes realitzades amb fusta tècnica.

Això ha estat provocat per la voluntat del sector, el qual ha iniciat un camí de millora contínua, 

apostant per la tecnologia i la sostenibilitat.

Tot i això, vivim un moment molt incert, on encara cuegen els efectes de la pandèmia i on els 

costos de subministraments energètics i primeres matèries ens colpegen fortament. Per aquest 

motiu, cal recursos suficients per mantenir la nostra activitat, una aposta decidida per una gestió 

forestal sostenible que asseguri el futur dels boscos i una aliança cap a una transició energètica 

real.

Les organitzacions empresarials com les nostres i iniciatives com la Setmana de la Fusta i l’Anuari 

del sector hi contribuïm perquè el sector es trobi al lloc que es mereix.

Pere Solanellas i Anglerill
President de la Confederació Catalana de la Fusta

ANUARI DE LA FUSTA 13
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La FECS, Fira de la Energia i de la Construcció Sostenible, una eina per l’impuls de l’economia verda

Els propers 17, 18 i 19 de febrer de 2022 tindrà lloc a Vic la primera edició de la FECS, Fira de l’energia 

i la Construcció sostenible. Aquesta proposta recull l’aposta de Vic la transició de l’economia cap una 

economia més verda, més neta, generadora del mínim impacte ambiental, que sàpiga aprofitar els 

recursos locals i renovables.

En aquesta línia hem estat col·laborant amb el Gremi de la Fusta i del Moble per organitzar el Congrés 

Fira de la Fusta Constructiva els anys 2016, 2017 i 2019. Aquests esdeveniments ens han permès reivin-

dicar i promoure la construcció amb fusta com una aposta per l’eficiència, el confort i la sostenibilitat. 

Des de l’Organisme Autònom de Fires i Mercats de l’Ajuntament de Vic estem compromesos per impul-

sar la transformació del teixit productiu i donar resposta als reptes que tenim com a societat davant del 

canvi climàtic i la generació d’un futur pròsper i sostenible.

És per això que impulsem aquesta nova proposta firal que vol aglutinar els sectors de les energies re-

novables, com l’autoconsum elèctric i la bioenergia al costat de la construcció sostenible. L’energia més 

neta és la que no és consumeix i la construcció amb fusta parteix de un recurs local i renovable, neutre 

en emissions de CO2, i proposa edificacions eficients amb els mínims requeriments energètics. 

Estem molt agraïts al Gremi de la Fusta i del Moble per la seva col·laboració i esperem poder seguir 

treballant durant molts anys per la promoció de la Fusta constructiva i així contribuir al  canvi de model 

econòmic, social i energètic que la nostra societat necessita.

Salutacions cordials,

Josep Mª Roca Bigas
President de l’Organisme de Fires i Mercats de Vic
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PERSPECTIVES PEL 2022

Quan estem encarant la recta final de la pandèmia, que ens ha canviat la vida, podem fer una 

mica de balanç de com ha afectat el nostre sector.

En primer lloc, la gent ha descobert la necessitat d’acondicionar la seva residència, i això passa en 

gran mesura per incorporar productes relacionats directa o indirectament amb la fusta, benefi-

ciant productors i instal·ladors de cuines, portes, mobles, parquets, etc., que van recuperar, i fins i 

tot superar, els nivells previs del 2019.

Però al mateix temps vam començar a veure una gran escassetat de matèria primera a nivell 

mundial, i el pi i l’avet que es necessiten per la producció de taulers aglomerats, mdf, osb, con-

tra-laminats van duplicar, i més, els seus preus, i el termini de lliurament s’anava multiplicant.

I mentrestant a Catalunya seguim acumulant fusta als boscos, que ja superen el 65% de la 

superficie del país, amb un aprofitament ínfim, pràcticament nul. Fa ja masses anys que parlem 

del problema sense que ningú aporti una solució. L’administració hauria de recordar que la fusta 

és l’única materia primera renovable a curt termini i ajudar a construir una indústria forestal per a 

donar sortida a aquest excedent de fusta.

Lluís Gilabert i Corominas
President de Sector Fusta Catalunya



Dins del conjunt de la indústria catalana, el 
sector de la fusta, suro i moble (FSM) té un 
pes relativament reduït respecte altres sectors 
però no deixa de ser important i clau en l’eco-
nomia catalana. En el territori català hi operen 
1.930 empreses de FSM, que suposen un 8,3% 
sobre la indústria i un 15,0% sobre el sector en 
el conjunt de l’Estat (12.879). Entre aquestes 
empreses, MECAKIM és una de les més impor-
tants en el teixit empresarial català. MECAKIM, 
empresa artífexs de la solució PANTEXT, té una 
llarga experiència proveint serveis de mecanit-
zació i subcontractació en fusta per a projectes 
d’arquitectura, interiorisme i a diferents sectors 
industrials. MECAKIM fabrica un gran nombre de 
materials, des de les fustes naturals d’origen cer-
tificat als materials tècnics amb les certificacions 
més rigoroses. El sector de la fusta i del moble, 
i MECAKIM, en constant renovació davant d’un 
mercat global tan exigent, requereix cada vegada 
més de nous productes innovadors que compleixi 
les expectatives i necessitats dels clients, essent 
aquests també sensibilitzats amb el reciclatge i 
el medi ambient.

D’altra banda, a Catalunya hi destaca també el 
sector tèxtil. Rere la important reconversió que 
ha assolit aquest sector per adaptar-se al nou 
entorn internacional i el major dinamisme d’al-
tres sectors emergents, el sector tèxtil va repre-
sentar el 3,6% del VAB i el 6,1% de l’ocupació 
industrial a Catalunya l’any 2015. Dins d’Espanya, 
el sector català manté el seu lideratge ja que 
aporta el 41% del volum de negoci. El sector 
tèxtil genera residus importants en la fase de 
producció com retalls i filats que, per mitjà de 
gestor externs, son convertits novament en fil per 
a la producció de nova tela.

MECAKIM desenvolupa en aquest projecte de I+D 
tan innovador, un nou concepte revolucionari que 
pretén donar un salt de gegant en la circularitat 
d’ambdós sectors. En concret, nous materials hí-
brids basats en la incorporació de residus tèxtils 
industrials (cotó desfilat) com a matèria primera 
en la producció de nous panells.

PANTEXT: 
AVANÇANT EN UN PROJECTE DE I+D QUE PRETÉN 

DEMOSTRAR UN SALT EN LA CIRCULARITAT DEL 
SECTOR DEL MOBLE I TÈXTIL A CATALUNYA
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El projecte PANTEXT té com a objectiu desen-
volupar fins a 5 productes nous innovadors que 
incorporen residus tèxtils en la seva compo-
sició. El projecte ha contemplat la possibilitat 
d’incorporar més fibra tèxtil si les propietats 
físic-mecàniques resulten millorades respecte als 
materials homòlegs de partida, que no incorpo-
ren cap material reciclat diferent a la fusta. El 
projecte està essent executat a escala de labora-
tori i actualment s’estan avaluant les propietats 
físico-mecàniques dels prototips desenvolupats. 
En la mesura del possible, i en funció dels resul-
tats obtinguts en aquest projecte exploratori tan 
innovador, aquests prototips seran incorporats 
com a part de la gama de productes de MECA-
KIM, essent la primera arreu del món en incor-
porar aquest concepte de circularitat en la seva 
producció.

El desenvolupament d’aquest projecte permetrà 
donar resposta a un sector productiu - el tèxtil -, 
amb una alta generació de residus a nivell global.

Al mateix temps, per la naturalesa d’aquest resi-
du i les formulacions testejades i avaluades, serà 
possible desenvolupar nous materials híbrids, 
les propietats dels quals puguin donar resposta 
a diverses aplicacions, dins del sector mobiliari 
(exemple, panells aïllants). L’èxit d’aquest cas 
podria establir les bases d’un sistema del tipus 
upcycling, dins del món dels residus tèxtil i, així, 

donar lloc a un nou nínxol de mercat inexplorat. 
Per a això, s’avaluarà la potencialitat d’escalat a 
nivell industrial, així com el seu impacte econò-
mic dins del sector productiu.

Per a assolir aquest objectiu tan ambiciós, ME-
CAKIM compta amb la col·laboració de diversos 
agents clau en la cadena de valor del sector de la 
fusta i del moble així com del sector tèxtil, com 
son el Centre Tecnològic de LEITAT, l’empresa 
SONAE-ARAUCO, el Grup ALVIC i el Gremi de la 
Fusta i del Moble de Catalunya.

El projecte PANTEXT esdevé realitat gràcies al 
finançament ofert per l’Agència de Residus de 
Catalunya i la línia d’Ajuts per a projectes de 
Foment de l’Economia Circular.

Dr. Sergio Martínez Lozano
Circular Economy Department 

Environmental Technologies Area
Waste Valorisation & Recycling Technologies Group
Principal Researcher

smartinez@leitat.org



Frapont
Wood Works
Somos una empresa familiar, que lleva ya 3 ge-
neraciones y más de 80 años de experiencia en 
el sector de la ebanistería desarrollando proyectos 
de gran envergadura como auditorios, hoteles, ofi-
cinas y hospitales en el sector de la carpintería. 
Esto nos llevó a convertirnos en un referente de la 
madera con experiencia internacional y con filiales 
en más de 5 países. 

Contamos con un equipo de profesionales, entre 
ellos, arquitectos, ingenieros, carpinteros, diseña-
dores, jefes de proyectos e instaladores altamente 
cualificados e interiorizados en la madera. Rea-
lizamos el desarrollo técnico, en conjunto con el 
cliente, donde se analiza en profundidad el proyec-
to, para luego proponer la mejor solución acorde 
con las exigencias y presupuesto acordado. Una 
vez aprobada la fase de diseño, nuestra oficina téc-
nica se encarga de la fabricación. Contamos con 
más de 5.000 metros cuadrados de fábrica equi-
pada con maquinaria de última tecnología, donde 
materializamos y ejecutamos todos los proyectos.  

Finalizada la producción, desde Barcelona, se ges-
tiona la logística, donde se empaquetan todos los 
materiales y productos de manera ordenada y nu-
merada de forma tal que el encargado de recibirlo 
en obra sepa perfectamente el contenido de las 
cajas sin tener que abrirlas. Una vez en obra, lle-
vamos a cabo la instalación y la entrega de la mis-
ma en tiempo y forma. Desarrollar proyectos de 
esta envergadura, y a escala internacional, no es 
tarea sencilla y menos en tiempos como estos. Se 
requiere de una capacidad planificadora y cuanti-
ficadora para lograr articular los distintos departa-
mentos de forma exitosa.

Fue así como hemos logrado ir creciendo y progre-
sando a través de los años, pudiendo combinar la 
tradición artesanal de la ebanistería con las nue-
vas tendencias de fabricación que fueron surgien-
do. Fué justamente, esta capacidad para adaptarse 
a los requerimientos y exigencias técnicas nece-
sarias para participar en la creación de grandes 
proyectos arquitectónicos. En los últimos años, he-
mos colaborado en proyectos de arquitectos e in-
terioristas de prestigio internacional como Shigeru 
Ban, Lundgaar & Tranberg, Henning Larsen, White 
Arkitekter, Renzo Piano, Carles Ferrater, Lázaro Ro-
sa-Violán Studio y Greco deco, entre muchos otros. 

Algunos de nuestros trabajos más destacados en 
los últimos años son: La nueva sede del KAB, el 
mayor administrador de viviendas sin fines de lu-
cro de Dinamarca, se centra en la optimización de 
los recursos, tanto en los materiales de construc-
ción como en la luz solar, para la reducción del 
consumo energético. El proyecto fue realizado por 
5E BYG en colaboración con Henning Larsen Archi-
tects. La situación del edificio de oficinas de 7.400 
m2 en Vesterbro Copenhague ofrece una nueva 
identidad a la zona. El interior está diseñado para 
obtener un clima de trabajo óptimo en materia de 
luz, sonido y ventilación. En la búsqueda de la in-
novación en los espacios de trabajo, Frapont en-
tró en el proyecto para materializar e instalar todo 
el mobiliario fijo y las cocinas de té, junto con el 
revestimiento acústico de las paredes de pino en 
todas las plantas. Además, realizamos el revesti-
miento de las escaleras y los balcones en chapa 
de pino horneado, cuya veta y tono fueron elegidos 
específicamente.

Más reciente es el proyecto de Sara Kulturhus en 
Skelefteå, Suecia. Apodado “Corazón de madera”, 
con sus 20 pisos, el edificio es una de las estruc-
turas de madera más altas del mundo y un esca-
parate internacional para el diseño sostenible, y 
ha estado recibiendo atención mundial y ganando 
premios incluso mucho antes de su finalización.

En este centro cultural hemos realizado el reves-
timiento acústico del auditorio principal, reves-
timiento en las paredes de las zonas comunes, 
mobiliario fijo, entre otras cosas. Nos enorgullece 
participar en proyectos que marquen tendencia y 
que sean reconocidos a nivel mundial. 

A nivel nacional, cabe destacar el trabajo finaliza-
do en la Torre Glorias, diseñada por los reconoci-
dos arquitectos Jean Nouvel y Fermín Vazquez en 
Barcelona. Para esta ocasión trabajamos en con-
junto con el reconocido estudio de arquitectura e 
interiorismo de Jaime Beriestain. Allí participamos 
en el rediseño de las zonas comunes de la torre, 
especialmente de planta baja. Hemos diseñado, fa-
bricado e instalado la mesa principal de la zona de 
recepción. Una mesa que abarca una interesante 
integración de materiales utilizando la madera ma-
ciza para las patas ancladas a la estructura metá-
lica de hierro. 

Joan Palet
Director Comercial

FRAPONT, S.A.
frapont@frapont.com
www.frapont.com
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àmplia i variada gamma de productes en sanitaris, 
aixeteria, paviments i ceràmica. Convertint-nos en 
un dels principals distribuïdors de Roca.
L’ús de fusta i la seva gestió sostenible reafirmen 
el posicionament d’Alberch en vers la qualitat d’un 
producte que és renovable, reciclable, biodegra-
dable i l’ús del qual promou l’eficiència energèti-
ca. Treballem amb compromís de responsabilitat 
social, som en la certificació forestal a Catalunya 
des de 2002, FSC (Forest Stewardship Council); 
disposem d’una certificació de sostenibilitat i des 
de 2019 del certificat Programme for the Endorse-
ment of Forest Certification (PEFC).

Et podem oferir gran varietat de productes com 
ara, tota classe de fusta, taulers, fusta per la cons-
trucció, paviments i revestiments... El nostre equip 
comercial sempre està a la vostra disposició per 
donar-vos el millor assessorament. 
El nostre esperit de superació ens porta a incor-
porar permanent les últimes novetats, millores 
tècniques, dissenys i productes. Sempre des de la 
qualitat i amb l’objectiu d’ajustar-nos a les teves 
necessitats. Descobreix més a www.alberch.com

ALBERCH,
una història
de qualitat
La història d’Alberch és la d’una aposta per un pro-
jecte clar en valors: entre ells la qualitat en produc-
te i servei. És una de les bases del nostre negoci i 
un dels elements de diferenciació en el mercat que 
explica el nostre creixement. Sempre aconseguim 
per als nostres clients la millor matèria primera, 
els oferim assessorament per a complir amb els 
seus objectius i som garantia d’execució. La nostra 
experiència ens converteix en líders tant en el mer-
cat de la fusta com el de material de construcció.

La nostra qualitat es materialitza en els següents 
camps: sostenibilitat, alta tecnologia, producte i 
materials resistents i duradors. A Alberch apostem 
per la fusta com a material de treball, en el qual 
estem especialitzats i ens permet oferir als nostres 
clients la millor qualitat en fusta procedent de les 
àrees boscoses més valorades. A més, som dis-
tribuïdors de les millors marques i treballem amb 
altres companyies de referència en el sector de la 
construcció per complementar l’oferta amb una Laura Alberch Viña

Direcció Comercial

www.alberch.com
info@alberch.com
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Desprès d’un any convuls, ple d’incerteses socials 
i econòmiques, les Patronals de l’àmbit de la fusta 
a Catalunya han unit esforços per trobar els remeis 
més efectius en pro de la responsabilitat i l’estabi-
litat del sector a Catalunya.

Tot els agents socials, patronals i sindicats, han es-
tat capaços d’entendre les necessitats actuals del 
sector en la mateixa direcció, i amb gran generosi-
tat per totes les parts implicades, han procurat sig-
nar llurs convenis provincials per al 2021-2022 de 
manera que garanteixin l’estabilitat que proporcio-
na el diàleg social, que sempre contribueix a que el 
sector continuï creixent i afronti amb garanties les 
eventuals dificultats de  la conjuntura actual.

Davant aquest panorama la patronal Catalana ha 
fet un pas endavant al conjuntar totes les Fede-
racions en un acord que marcarà una nova eta-
pa d’enteniment en tot el territori sense excepció. 
Aquesta acció conjunta no es més que un primer 
esglaó en la nova entesa de tots els empresaris 
catalans del sector de la fusta.  

Les negociacions, tant de l’acord conjunt com de 
cada un dels convenis col·lectius de les quatre pro-
víncies, que es va iniciar a començaments d’any, 
s’ha desenvolupat, de vegades per vía telemàti-
ca, de vegades presencial, ateses les restriccions 
de mobilitat i les limitacions de l’aforament con-
seqüència de la pandèmia, fórmula que ha permès 
no deturar les negociacions ni en els moments de 
més restriccions. 

Hem de veure el conveni col·lectiu com  una eina 
capaç d’adaptar el nostre sector als nous temps, 
així aconseguir un sistema de relacions laborals 
eficaç, flexible i alhora equilibrat que garanteixi la 
pau social del sector sempre des de la bona fe de 
la negociació.

Marta Loza Arcusa
Advocat de l’Il·lustre Col·legi 

D’Advocats de Barcelona

Responsable de Relacions
Laborals del GFiM

Conveni Col·lectiu de la
Industria de la Fusta 2021-22



PARA PEGAR CANTOS
DE PUR  SIN DEPÓSITO
DE COLA
LA MÁQUINA DE PEGADO DE CANTOS

TEMPORA F600 60.06L GLUEBOX DE

FORMAT4 OFRECE GRANDES VENTAJAS:

PEGA CANTOS DE PUR EMPLEANDO UN

ROLLO DE TIRA ADHESIVA EN LUGAR DE UN 

DEPÓSITO DE COLA, Y LO HACE DE MANERA 

EXTRAORDINARIAMENTE SENCILLA,LIMPIA

Y EXTREMADAMENTE RENTABLE.

• Abrir el embalaje, colocar el rollo de tira adhesiva 

de PUR, suministrar el canto, 

• pegar... ¡y listo!

• glueBox reduce los costes por metro lineal casi un 

70% según una comparación efectiva entre usuarios.

• Se acabó el tener que limpiar el depósito de cola.

• Resultados perfectos y “juntura de pegado invisible”. 

gracias al uso de tira adhesiva de PUR.

• Cantos resistentes al agua y al calor para cualquier 

aplicación.

• Diversas cantidades de metros lineales para cubrir 

cualquier necesidad.

• Grosores de canto de entre 0,4 y 3 mm y grosores 

de pieza de entre 8 y 40 mm.

• Velocidad de avance: 10 metros por minuto.

• Automatización con m-motion y x-motion, además 

de control.
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Lluis Biosca
Director Comercial

FELDER GROUP IBERICA
l.biosca@felder-group.com

La revolucionaria glueBox para la máquina de pegado 

de cantos Format4 tempora F600 60.06 simplifica 

como nunca antes el trabajo con tira adhesiva de PUR.

Resistencia al calor y al agua, juntura de pegado casi 

inapreciable y menor consumo de adhesivo: glueBox 

permite aprovechar sin límites todas las ventajas de 

las tiras adhesivas de PUR. Con glueBox se pueden 

dejar atrás desventajas del PUR tales como la difi-

cultad de trabajar con él, la cola que se endurece y 

ensucia el depósito, lo pesado que resulta limpiarlo o 

lo costoso de su almacenamiento.

glueBox coloca una tira adhesiva de PUR entre el can-

to y la pieza y fusiona ambos componentes de manera 

casi invisible.  La activación del adhesivo mediante 

calor proporciona una adherencia y un efecto adhesi-

vo óptimos.

Una comparación efectiva entre usuarios indica que la 

glueBox elimina casi un 70% de los costes que genera 

el granulado convencional (suponiendo un consumo 

de 50 metros lineales al día 20 días al año). En esta 

comparación se han tenido en cuenta tanto los costes 

de adhesivo como los de limpieza. Los rollos de tira 

adhesiva están disponibles con distintas cantidades de 

metros lineales y se pueden cambiar flexiblemente en 

cualquier momento.

Disponibilidad: Listo para el uso en solo 90 segundos.

Rentabilidad: 3 longitudes de rollo disponibles que 

ofrecen siempre la opción adecuada y optimizan la 

planificación.

Flexibilidad: Libre elección entre rollos de 25 o 100 me-

tros lineales para alturas de pieza de 16, 19, 28 o 40mm.

Confort: La tira adhesiva se puede cambiar sin necesi-

dad de herramientas.

Aprovechamiento eficiente de los recursos: No hace 

falta suministrar aire comprimido adicional.

Dinamismo: Se puede optar en cualquier momento 

por el uso alterno de un depósito de cola.

Ahorro de tiempo: No es precisa ninguna limpieza 

manual.

Encontrará los datos técnicos y mucha otra
información en www.felder-group.com.



baluard de Llevant, així com van participar a la 

reconstrucció de la capella de Sant Josep de la 

Catedral Basílica de Barcelona, entre d’altres 

iniciatives.

Per això en l’actualitat la Confraria, tant en la seva 

vessant històrica, contemporània, com en un futur 

a curt i llarg termini, té plena vigència social i 

gremial. Tenim tres tasques fonamentals: vetllar 

per les bones pràctiques dins el nostre ofici, i 

evitar l’intrusisme, desenvolupant una formació 

actual i futura de bons professionals d’acord amb 

l’última tecnologia i didàctica i treballar per i per 

a la fusta i els fusters en general.

Fomentem un tracte igualitari entre dones i 

homes dins l’ofici, valorem les persones pels seus 

treballs, no pel seu gènere, mitjançant beques i 

ajuts per als treballs mes rellevants d’investigació, 

És una entitat Gremial 

Catalana del sector 

de la fusta, amb 

arrels a l’any 1257, en 

que comença la seva 

activitat, històricament 

en el transcurs dels 

segles, ha anat 

canviant tant de nom, 

com de seu social, però no en la seva essència 

fundacional, fins arribar a l’actualitat que està 

integrada dins del GREMI FUSTA I MOBLE, però 

amb identitat pròpia, d’una rellevància molt 

important dins la nostra societat.

Com es demostra amb la diversitat 

d’intervencions, socials culturals i  històriques, 

per exemple l’ 11 de setembre del 1714, quan 

un batalló del Gremi de Fusters va defensar el 

L’honorable
Confraria de

MESTRES
FUSTERS

de Barcelona
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sobre la Confraria, o el nostre ofici. Un altre de 

les nostres tasques, és valorar als aspirants de les 

diverses branques de fusteria, a obtenir la Carta 

d’Artesa, de la Generalitat de Catalunya.

Amb motiu de la celebració del nostre 765 

aniversari, (1257-2022), queda convocada la 

III-PASSANTIA del segle XXI, que tindrà lloc 

a finals d’any 2022, a la Catedral Basílica de 

Barcelona. Es farà entrega del títol oficial i 

Honorífic de  Mestre Fuster, de cada especialitat, 

el màxim guardó en reconeixement de la vessant 

professional i humana. Aquest títol quedarà 

enregistrat amb Acta Notarial, i en el nostre 

LLIBRE DE PASSANTIES, passant així a formar 

part de la història de la fusteria de Catalunya, 

al segle XXI. L’accés com a Confrare està també 

obert a l’ingrés de familiars i amics del nou 

Confrare.

Per informació i inscripcions:

GREMI FUSTA i MOBLE
Sra. Maria Lluïsa Matas
Travessera de les Corts, 361, entresol 1ª
08029-Barcelona, Tel. 933 333 200
o bé al correu secretaria@gremifustaimoble.cat
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JUNTA ADMINISTRATIVA de la
CONFRARIA de MESTRES FUSTERS
ANY 2020
Molt Il·lustres Senyores i Senyors:

Mn. Jordi Alarcos i Carbonell, Consiliari

Joan Vallvé i Benach, Primer Prohom, i vocal Gremi Fusta i Moble

Pere Cièrcoles i Gomila, Segon Prohom

Ramon Mir i Pipió, Tercer Prohom

Albert Borrell i Casamitjana, Clavari

Alfons Solé i Fallada, Receptor, i President del Gremi Fusta i Moble

Jordi Bàrzano i Rodriguez, Secretari Primer

Cristina Pont i Sanz, Secretaria Segona

Concepció Solé i Sànchez, Examinadora Primera

Marcel Sentís i Mirabent, Examinador Segon

Issac Solé i Santafé, Examinador Suplent

Rafael Aisa i Bartra, Fiscalitzador de Comptes Primer

Arnau Vallvé i Antón, Fiscalitzador de Comtes Segon

Arxiver-Bibliotecari, Jordi Betrán Juarez

Agustí Esteve i Orozco de Najar, Cap de Protocol

Francesc Pont i Vidal, Primer Prohom, emèrit
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Molt il·lustre
Sr. Joan Vallvé i Benach
Primer Prohom

No todos los tornillos son iguales. Tampoco todas las puntas. 
¿Sabía, por ejemplo, que ofrecemos un revestimiento exclusivo 
que garantiza a nuestras fijaciones una larga vida útil en interiores 
y exteriores? ¿Que el diseño de algunas referencias permite evitar 
la perforación previa? ¿Que el escariador de nuestros tornillos 
reduce el esfuerzo de inserción y preserva la batería de su 
atornillador mientras garantiza un buen apriete? Pionero y líder 
en conexiones y fijaciones para madera, Simpson Strong-Tie 
ofrece una gama completa de tornillos y puntas que, al igual 
que la calidad de los productos de la marca, le asegura una 
robustez y eficacia sin equivalentes.

¿Algunas personas 
piensan que no hay 
nada más BÁSICO  
que una fijación? 

Creemos que no 
hay nada más 
TÉCNICO.
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Descubra nuestro catálogo de soluciones en www.strongtie.eu    
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La fijación 
reinventada.

En Simpson Strong-Tie, innovamos de forma un poco diferente. Es parte de nuestra 
misión y de nuestra cultura. A través de la ingeniería de precisión y las pruebas rigurosas, 
superamos los límites del diseño de productos para cumplir con los crecientes desafíos 
de la industria. Es nuestro trabajo responder a las aplicaciones más exigentes con las 
soluciones de implemantación más rápidas, simples y robustas. Y nuestro compromiso 
es proporcionarle el conocimiento experto y el apoyo que necesita para construir de 
forma más segura e inteligente.
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La planta de producción, ubicada en Villasanta 
(MB) en Italia, garantiza altos estándares de pro-
ducción y máxima eficiencia para garantizar una 
elevada competitividad internacional.

Actualmente Superfici ofrece una verdadera expe-
riencia con respecto a las últimas tendencias en 
pintura. Un viaje desde el lijado hasta el barnizado 
final con los efectos más sugerentes que se pue-
den obtener en el panel terminado gracias a las 
tecnologías de última generación que pueden ob-
servar al detalle en el Technology Center en Italia.

Las nuevas tecnologías han generado una gran ex-
pectación y gracias a profundizar en nuevas solu-
ciones, se han obtenido unos resultados de pintura 
exclusivos.

LA INNOVACIÓN COMO PROTAGONISTA

El protagonista de las últimas demostraciones en 
este sentido es la nueva pulverizadora automática 
Compact XL de última generación, que contiene 
elementos valiosos en línea con las necesidades de 
producción más modernas e indispensables:

LAS INNOVACIONES
TECNOLÓGICAS

PARA UN ACABADO
ECOSOSTENIBLE Y SORPRENDENTE

Superfici-Elmag S.p.A., parte del Grupo SCM, na-
ció en 1946 y es una consolidada realidad de re-
ferencia en el diseño, desarrollo y fabricación de 
máquinas y sistemas de barnizado.

Nacida en el campo del barnizado de productos de 
madera y materiales derivados, Superfici ha desa-
rrollado a lo largo de los años habilidades específi-
cas en la construcción de sistemas de pintura.
La gama de productos incluye líneas completas de 
pulverización automática con secadores lineales, 
verticales o UV, líneas completas de barnizado con 
rodillo o cortina, líneas de impresión de paneles 
y sistemas de barnizado para ventanas y piezas 
tridimensionales.
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- atención al medio ambiente y reducción del con-
sumo, gracias a dispositivos especiales de ahorro 
de energía que le permiten reducir los volúmenes 
de aire y agua necesarios para la ventilación y lim-
pieza;

- limpieza rápida al más alto nivel, gracias a los 
filtros de cambio automático, un sistema de lim-
pieza innovador y rápido para la unidad de recu-
peración de pintura y condiciones de ventilación 
siempre óptimas en la cabina de pulverización;

- un uso cada vez más sencillo e integrado con 
el resto de las tecnologías del grupo SCM gracias 
al nuevo software de control Maestro Active Fini-
shing.

Los paneles barnizados con Compact XL han sido 
tratados con Excimatt, UV innovadora tecnología 
de excimeros, para un extraordinario acabado su-
permate, un sorprendente efecto sedoso al tacto 
(si es necesario) y una resistencia superficial sin 
igual gracias a la ausencia de aditivos matizantes.

Excimatt permite, de hecho, obtener una micro-tex-
turización mecánica sobre la capa de pintura apli-
cada. Esto reemplaza la opacificación obtenida a 
través de aditivos químicos que normalmente re-
ducen la resistencia al rayado de la superficie bar-
nizada final.

Esta tecnología garantiza una eficacia considerable 
incluso en el tratamiento de superficies planas o 
irregulares y de cantos, gracias a los dispositivos 
Superfici específicos para la irradiación tridimen-
sional.

Excimatt se puede aplicar tanto en líneas de rodi-
llos como de cortina para pintar superficies planas, 
y en líneas de pulverización para el acabado de 
cantos y superficies, incluidos los paneles perfila-
dos.

“Superfici siempre ha sido el especialista en 
acabado de SCM Group. Nuestra misión es sa-
tisfacer las demandas más actuales del merca-
do en el uso de pinturas y en las características 

estéticas y táctiles del panel, con tecnologías 
de vanguardia, tanto autónomas como inte-
gradas en sistemas personalizados. El nuestro 
es un desafío importante porque hablamos de 
apariencia, lo que se percibe inmediatamente 
cuando estás frente a un mueble, un comple-
mento de decoración, una puerta, ... Pero las 
continuas inversiones en investigación y desa-
rrollo y el know-how de nuestros expertos, en 
estrecha sinergia con el de las otras tecnolo-
gías SCM para el tratamiento de superficies, 
nos han permitido diseñar y crear soluciones 
capaces de efectos exclusivos y refinados.” 
Gloria Valtorta, gerente de la Business Unit Su-
perfici.

Rafa Lupion
Product Area Manager

Superfici Specialist en España



La tendencia de las juntas invisibles o junta cero 
en la industria y en el comercio es imparable y 
todo el mundo quiere beneficiarse del aspecto so-
fisticado, «como si canto y tablero se fundieran en 
una sola pieza».

Con el sistema de inyección patentado de HOLZ-
HER, se logra la junta invisible del canto, equipa-
rando el resultado final al encolado con tecnología 
láser. Sólo es posible distinguir la diferencia entre 
ambas tecnologías con una lente de aumento.

VENTAJAS DEL SISTEMA GLUJET

No hay otro sistema de encolado que le ofrezca 
más posibilidades tanto a nivel de calidad como a 
nivel de ahorro y de capacidad productiva.

• Sistema versátil: se adapta a las exigencias tanto 
en entornos artesanales como más industriales.

Sistema híbrido 
Glu Jet de
HOLZ-HER para 
obtención de una 
junta invisible 
perfecta
EL SISTEMA GLUJET PARA
OBTENCIÓN DE LA JUNTA CERO

Sistema de 
inyección 

patentado de 
HOLZ-HER 

GluJet

Posibilidades
de diferentes 
tipos de cola
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VENTAJAS DEL ENCOLADO CON PUR
(POLIURETANO REACTIVO).

Las colas PUR únicamente ofrecen ventajas técni-
cas sobre las colas EVA convencionales:

• Resistencia al agua sin concesiones, indispensa-
ble en el sector del mueble de cocina y baño.

• Unión de alta resistencia: imposibilidad de des-
pegar el canto

• Efecto fungicida por su sellado, indispensable 
para evitar sorpresas en el mueble de exportación.

• La baja temperatura de trabajo (aprox. 140 °C): 
ahorra energía.

• Debido a la delgada viscosidad, el PUR penetra 
profundamente en el interior del panel y sella la 
conexión entre el panel y el canto ofreciendo una 
junta finísima y muy resistente.

Para más información al respecto, no dude en
contactar con nosotros:

AIRMATIC,S.A. Ca n’Alzina, 
112. P.I. Can Roqueta. 08202 SABADELL (BCN) 
Tlf. 93.715.59.90  airmatic@airmatic.es

• Sistema operativo tras 3 minutos de calenta-
miento, sin necesidad de calderín

• Boquilla palpadora para asegurar máxima preci-
sión en el encolado según grosor de pieza de tra-
bajo, aplicando la cantidad de cola necesaria de 
manera homogénea sin residuos, excesos ni obtu-
raciones.

• Sistema híbrido intercambiable, permite traba-
jar con cartucho y grano

• Compatible con PUR y EVA sin inversiones adi-
cionales.

• Mínimo mantenimiento, sistema de autolimpieza.

GLUJET, EL SISTEMA IDEAL PARA
LA APLICACIÓN DE LA COLA PUR,
SIN COSTES ADICIONALES.

En los últimos años los fabricantes de renombre 
prácticamente han doblado las cantidades de pro-
ducción de encolado de poliuretano, reflejándose la 
clara tendencia del mercado en el terreno del en-
colado. 

La producción de mobiliario resistente al agua con 
la tecnología Glu Jet resulta un juego de niños, de 
gran fiabilidad y de serie en toda la gama de enco-
ladoras HOLZ-HER. Además de aumentar el uso de 
PUR en el terreno del mobiliario de baño y cocina, 
esta tendencia se está extendiendo al resto de sec-
tores por cuestiones de calidad.
 
Debido a la estanqueidad del sistema Glu Jet, la 
cola PUR puede dejarse en el sistema un plazo 
máximo de 48 horas. El sistema se limpia de forma 
totalmente automática, eliminando  rápidamente 
los restos de cola PUR mediante la pulsación de 
un botón y la ayuda de un cartucho de neutraliza-
ción. Una vez limpio, el sistema puede permanecer 
inactivo durante un periodo prolongado sin preocu-
paciones y sin necesidad de calderines adicionales 
para uso de cola PUR ni necesidad de invertir en 
sistemas costosos de tanques de nitrógeno.

INDUDABLEMENTE, NOS ENCONTRAMOS ANTE
EL SISTEMA MÁS LIMPIO, FIABLE Y CON EL QUE 
OBTENEMOS LA JUNTA MÁS FINA DEL
MERCADO APLICANDO COLA PUR.

Xavier Comitre
Enginyer Industrial

AIRMATIC,S.A.
airmatic@airmatic.es

www.airmatic.es
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TÉCNICOS DE SERVICIO

HOMAG y sus socios cuentan con más de 1.200 
técnicos sobre el terreno en todo el mundo. Se be-
neficiará de la experiencia de estos especialistas y 
de la rápida asistencia de la red de servicios regio-
nales de la firma alemana. Sea cual sea su produc-
to, HOMAG le ayudará. Sus técnicos se ocupan de 
realizar el montaje reglamentario y mantenimien-
to preventivo para que sus máquinas tengan la 
máxima fiabilidad. La realización de inspecciones 
periódicas contribuye a que la eficacia sea mayor 
gracias a la planificación de los trabajos de mante-
nimiento. Entre otros servicios presenciales:

• Montaje reglamentario y formación
• Inspecciones periódicas y asesoramiento com-
petente
• Mantenimiento y conservación prescritos por el 
fabricante
• Rápida solución de problemas
• Modernización y traslado de las máquinas

Benefíciese de
los LIFE CYCLE
SERVICES de

SOLUCIONES ADAPTADAS A LAS
NECESIDADES DE SU EMPRESA.

El concepto “Life Cycle Services” engloba todas las 
actividades durante el ciclo de vida de sus máqui-
nas e instalaciones: desde la gestión de piezas de 
recambio, inspecciones y mantenimiento hasta el 
servicio a distancia u otras ofertas de moderniza-
ción o formación. 
Para ello HOMAG le ofrece una amplia red global 
de servicios. Sus empleados altamente cualifica-
dos le atenderán con total profesionalidad y fiabi-
lidad. Servicio óptimo y asesoramiento personali-
zado, con soluciones adaptadas a las necesidades 
de su empresa.

34 ANUARI DE LA FUSTA

SOLUCIONES PREVENTIVAS:
INSPECCION Y MANTENIMIENTO

El mantenimiento y las inspecciones periódicas au-
mentan la disponibilidad y la vida útil de sus má-
quinas. Además, HOMAG adapta los intervalos de 
inspección inteligentes a la carga de sus máquinas. 
De esta forma obtiene la máxima disponibilidad y 
seguridad de producción, invirtiendo únicamente 
lo estrictamente necesario.
Durante la inspección HOMAG valora el estado ac-
tual de su máquina. Sus especialistas comprueban 
todos los ajustes básicos, así como el funciona-
miento, la seguridad y el desgaste. A continuación, 
recibirá una recomendación relativa a las piezas 
de recambio y desgaste personalizada y adaptada 
a sus necesidades. Ventajas:

• Aumento de la disponibilidad y de la vida útil de 
la máquina.
• Productividad fiable gracias a una rápida detec-
ción de las averías debidas al desgaste.
• Reducción de costes al disminuir las reparacio-
nes imprevistas.
• Aumento de la calidad del producto que ofrece a 
sus clientes.
• Recomendación de trabajos de mantenimiento 
económicos.

REUBICACIÓN DE LAS MAQUINAS

Puede reestructurar su ciclo de producción, modi-
ficarlo o incluso trasladarlo por completo. HOMAG 
le ayuda a reubicar sus máquinas. Le ofrece un 
servicio de traslado completo, encargándose del 
desmontaje y montaje de las máquinas, así como 
de realizar las pruebas de funcionamiento corres-
pondientes.

Benefíciese de los Life Cycle Services de HOMAG. HOMAG ofrece un servicio presencial en sus instalaciones en 
todo el mundo.

Servicio a distancia pero al alcance de su mano.

HOMAG le proporciona piezas de recambio originales
y una logística de primera clase.
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LIFE CYCLE SERVICES DE HOMAG

SERVICIO PRESENCIAL: EN SUS INSTALACIONES 
Y EN TODO EL MUNDO. HOMAG PONE A SU
DISPOSICIÓN 1.350 TÉCNICOS.

SERVICIO A DISTANCIA: A distancia, pero muy 
cercano. HOMAG soluciona el 92% de las inciden-
cias a través de su servicio de asistencia técnica.

PIEZAS DE RECAMBIO: HOMAG le proporciona 
piezas de recambio originales y una logística de 
primera clase. Hasta 650 pedidos de piezas de 
recambio cada día.

MODERNIZACIÓN: ¿Desea renovarse?
HOMAG le ayuda

FORMACIÓN: Para obtener la máxima productivi-
dad se requieren conocimientos especializados
HOMAG forma a más de 2.000 clientes cada año

SERVICIOS DE SOFTWARE: Soluciones digitales 
inteligentes.

Consulte las diferentes posibilidades que HOMAG 
le ofrece o solicite un presupuesto concreto. Pón-
gase en contacto con HOMAG.

HOMAG España Maquinaria S.A.

Teléfono: +34 93 701 71 00
info.espana@homag.com

https://www.homag.com/es/
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El programa de modernización de HOMAG
se adapta a su máquina.

 HOMAG le ofrece soluciones digitales inteligentes.



Tallfusta és una empresa catalana pionera en el 

sector de la construcció amb fusta. Amb més de 

75 anys d’experiència en el sector, l’empresa està 

preparada per satisfer aquestes noves necessitats 

oferint als seus clients una àmplia gamma de pro-

ductes i serveis per la realització de tota classe 

d’estructures de fusta.

La construcció industrialitzada d’habitatges amb 

fusta és la nova línia de negoci desenvolupada en 

els últims deu anys. Aquesta ha sofert un creixe-

ment significatiu avui dia representa una part im-

portant de la seva activitat. L’objectiu principal és 

incorporar en els elements de fusta el màxim d’ele-

ments possibles en el taller, per  tal de reduir els 

temps de muntatge a obra.

Tall Fusta té com a eix principal la construcció de 

forma eficient. Planifica i estudia les diferents fases 

de cada projecte aconseguint un nivell de prefabri-

cació elevat permetent una execució en obra ràpi-

TALLFUSTA: CONSTRUCCIÓ
INDUSTRIALITZADA AMB FUSTA
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Ignasi Caus
Gerent

TALLFUSTA,S.L.
ignasi@tallfusta.com

da i eficaç. La definició dels detalls constructius 

durant la fase de disseny és un altre factor clau 

pel correcte desenvolupament del projecte. Aquest 

fet permet anticipar-se a qualsevol canvi que pugui 

sorgir i poder avançar en les següents fases del 

projecte.

Per tal de donar resposta a la creixent deman-

da d’elements industrialitzats en fusta, Tallfusta 

aquest any ha ampliat les seves instal·lacions, in-

corporant una nova línia de fabricació d’elements 

industrialitzats, amb zones especifiques per la in-

corporació de  finestres als murs i realització dels 

diferents acabats exteriors possibles.
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A diferència de molts països europeus, aproxima-
dament el 50% dels treballadors del nostre país no 
tenen un títol que verifiqui que són competents per 
treballar en el que treballen, tot i tenir, molts d’ells, 
anys d’experiència laboral.
Aquesta és una realitat que s’ha de capgirar si volem 
valorar les nostres competències professionals.

Seguit directrius de la UE, cada cop serà més 
rellevant disposar d’una titulació per exercir la 
nostra professió. No ens haurà d’estranyar que 
per accedir a un lloc de treball, o per poder des-
envolupar les nostres tasques fora de les nostres 
fronteres ens ho requereixin.
 
QUÈ ÉS TITULA’T?

TITULA’T és l’acció, creada i dinamitzada pel 
Gremi de Fusta i moble, que té com a objec-
tiu incrementar el nombre de professionals 
del sector, a través del reconeixement de la 
seva experiència laboral o, si és necessari, 
mitjançant accions formatives, amb titulació 
oficial: Títols de Formació Professional i/o Cer-
tificats de Professionalitat (CP). 

L’element clau d’aquesta acció són les Qualifi-
cacions professionals (QP) definides per l’Ins-
titut Català de les Qualificacions Professionals, 
algunes de les quals estan directament relacio-
nades amb els Títols de Formació Professional 
i els Certificats de Professionalitat.

TITULA’T proporciona al personal laboral, amb 
l’assessorament i suport personalitzat del Gremi 
de Fusta i Moble, la possibilitat d’aconseguir, ba-
sant-se en la seva experiència laboral i les seves 
expectatives, una titulació oficial.  

Els nostres experts faran una anàlisi dels teus 
coneixements tècnics, t’indicaran quines són les 
Qualificacions Professionals que es correspo-
nen amb les teves Competències Professionals, 
i prepararan l’estratègia més adient per tal que 
aconsegueixis el reconeixement, a través dels or-
ganismes oficials, de les QP i els CP relacionats.

Sigues part del futur, no et quedis fora de joc i 
TITULA’T.

Josep Formentí Silvestre
Soci honorífic i Assessor
del Gremi Fusta i Moble

jforment@xtec.cat

El Gremi de Fusta i 
moble ofereix l’acció
TITULA’T



CONVOCATÒRIA 2020-21 OBERTA
informació: secretaria@gremifustaimoble.cat - T 933 233 200
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MODALIAT A

ANELL DE LA FUSTA al voltant de la gestió del bosc

o de la promoció de la cultura de la fusta d’origen

català: actuacions forestals, foment de plans i

estratègies d’aprofitament, conservació, estudi o

divulgació del patrimoni boscós o dels recursos

forestals de Catalunya.

MODALIAT B

ANELL DE LA FUSTA al disseny i creació en fusta:

mobiliari i decoració, elements ornamentals, obres

efímeres, objectes quotidians, nous estils de vida,

oci, esport i cultura, noves aplicacions de la fusta

sola o en combinació amb d’altres materials, etc.

MODALIAT C

ANELL DE LA FUSTA a la prescripció, disseny

i/o realització d’obres d’interiorisme, rehabilitació

o restauració d’edificis existents o de nova

creació, elements o espais d’ús comunitari o privat

significatius (és a dir, amb capacitat d’influència en

la cultura d’habitat actual) en els quals la fusta sigui

l’element formal fonamental.

MODALIAT D

ANELL DE LA FUSTA a la prescripció, disseny i/o

realització d’obres arquitectòniques o estructurals

per l’urbanisme, l’habitat o el territori, en les quals la

fusta sigui l’element estructural fonamental.

MODALIAT E

ANELL DE LA FUSTA a accions d’investigació o

recerca, divulgació, promoció, informació, formació

o altres projectes comunicatius relacionats amb

la cultura de la fusta, la seva historia, les noves

aplicacions d’aquest material, els seus usos i

propietats, l’impuls als variats oficis i especialitats

del sector, a través de qualsevol metodologia

sociocultural o canal de difusió o format, com

ara internet, cinema, premsa, radio, televisió,

publicacions escrites, exposicions, etc.

MODALIAT F

ANELL DE LA FUSTA a treballs o projectes

d’estudiants (individuals o en grup), com ara treballs

de recerca en el camp de la formació professional,

especialment de la branca de la fusta i el moble,

treballs de final de Grau, Màster o tesis doctorals

de qualsevol branca científica o tecnològica, que

aportin solucions d’innovació o noves aplicacions de

la fusta, de les seves propietats i/o del seu ús o de

modernització dels oficis del sector.

EL GREMI FUSTA I MOBLE PROMOU I CONVOCA, AMB LA COL·LABORACIÓ D’ALTRES ENTITATS

DESTACADES DEL SECTOR, ELS GUARDONS ANELLS DE LA FUSTA AMB L’OBJECTIU D’OFERIR

RECONEIXEMENT PÚBLIC A PERSONES, EMPRESES O ENTITATS QUE S’HAGIN DISTINGIT PER LA SEVA 

CONTRIBUCIÓ A DIVULGAR, DIGNIFICAR I PROMOCIONAR EL CONEIXEMENT, L’ÚS I ELS OFICIS DE LA

FUSTA, EN TOTES LES SEVES VESSANTS DES DE L’ORIGEN, EL BOSC I LES ACTIVITATS FORESTALS, LA 

SEVA TRANSFORMACIÓ I L’APLICACIÓ O REALITZACIÓ FINAL EN ESPAIS INTERIORS I EXTERIORS,

COM TAMBÉ EN ACCIONS INTANGIBLES D’INNOVACIÓ, RECERCA, FORMACIÓ, INVESTIGACIÓ

O DIVULGACIÓ O CONSCIENCIACIÓ SOBRE LA CULTURA DE LA FUSTA.

EDICIÓ 2020-21    



L’Aula de fusta

Mòduls autoportants de doble panell estructural Superpantec P5 18 hidròfug i biguetes

C24 de 195x45, aïllament de cotó reciclat ignifugat, capa impermeable/transpirable i

frevapor.
Estructura de sistema de pòrtics. Bigues laminades de làrix GL24 de 400x160.

Pilars dobles de 280x60 amb tascons separadors. Unions de corones el·líptiques.

Pilons cargolats com a sistema de

sustentació de l’aula al terreny.

Portes ober
tes de la construcció

de l’Aula.

Càmera termogràfica
.

Imatge captada el

18-des-2019
a les

10:00, amb una

temperatura
interior

de 22º i exte
rior de 8º

Impermeabilització 

del conjunt de 

panells.

APP domòtic
a LOXONE.Consum energètic Fe

brer 2020:

Generació so
lar: 233kwh

Consum Aula: 83kwh
(56 xarxa + 2

7 propis)

APORTACIÓ
EDIFICI CEN

TRAL: 206k
wh

Construcció del Museu de la Fusta. Reforma d’una nau ja existent en 

museu. Aquest projecte neix de la necessitat de trobar un espai comú de 

trobada per als professionals de la fusta, per a l’intercanvi d’experiències 

i complementació en les seves respectives branques. A la vegada 

acompleix la funció de mostrar al públic com es treballa la fusta, 

aplicacions i la història dels oficis i els seus productes.

Any de construcció: 1995 / Data de compra: 10 gener 2020 

Mida interior de la nau: 4.700x1.170 cm. 

Plantes: 2 
Superfície per planta: 600 m² 

Superfície parcel·la: 2.811 m²

Aquest projecte és important per a la divulgació de tot el relacionat amb 

el  món de la  fusta, des de la llavor, extracció sostenible,  producte aca-

bat i oficis relacionats. Actualment no es troba cap espai on es mostri de 

manera integral tot el cicle de la fusta.
El concepte museu, en aquest cas, té dues vessants, una física i l’altra virtual. En la part física, una sèrie d’exposicions 

temporals donen a conèixer al públic els diferents usos que s’han fet de la fusta al llarg de la història de la 

humanitat: transport, construcció, mobiliari, objectes quotidians... hi podem trobar una part d’exposició fixa on es 

mostren les eines, i una recreació dels tallers artesans precursors dels diferents oficis relacionats amb la fusta. 

També hi ha programades una sèrie d’exposicions amb obra actual d’artesans i creadors que tinguin com a matèria 

primera la fusta. S’afegeixen uns tallers per a formació  per a que els joves i infants puguin tocar la fusta i treballar-la.

 A la vessant virtual la intenció és poder fer una biblioteca oberta al públic a internet on es 

pugui consultar qualsevol tema relacionat amb la fusta o facilitar els enllaços per fer-ho a la web.

Aquesta època que estem vivint ha reafirmat encara més el meu 

convenciment que ara més que mai, hem de buscar un lloc per a poder 

reunir la memòria històrica dels oficis artesans relacionats amb la fusta. 

Tallers que tanquen, eines que es perden, coneixements que desapareixen 

amb els mestres de la fusta. Ara toca unificar esforços per poder tirar 

endavant aquest projecte.

Més informació a  la web www.museudelafusta.com. 

També podeu fer un seguiment de tot el proces de creació del Museu al 

Facebook : facebook.com/museodelamadera

PREMIATS
ANELLS DE LA
FUSTA 2019 A- Gestió del Bosc (premi desert)

B- Disseny i Creació en Fusta a
Modest Santo Camacho, per Banc-O

C- Obres d’Interioriesme a
Jofre Roca Arquitectes per Casa SV

D- Obres d’Arquitectura a
Roldán Berengué Arquitectes per la
nau Fabra & Coats

E- Recerca, Investigació i Formació a
Jordi Ordóñez Batlle pel Museu de la Fusta
a la Almunia de San Juan (Osca)

F- Projecte d’Estudiants a
l’Institut Guillem Catà per l’Aula de Fusta

B

C

D

E

F
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ARQUIMA, l’empresa líder a nivell nacional en 
construcció passiva industrialitzada des de l’any 
2007, fabrica edificis de baix consum energètic 
aplicant els principis del Passivhaus: envolupants 
de baixa transmitància tèrmica i lliures de ponts 
tèrmics, fusteries i vidres d’altes prestacions, 
hermeticitat contínua en tota l’envolupant i siste-
mes de ventilació mecànica controlada de doble 
flux amb recuperador de calor.

La companyia treballa per a la descarbonització 
de la construcció, amb l’ús de materials reno-
vables i reciclables i apostant per la fusta com 
a element principal en les seves envolupants. El 
seu principal objectiu és que els seus edificis tin-
guin el major confort, juntament a la millor qua-
litat d’aire possible, utilitzant materials amb els 
mínims formaldehids i COV’s, controlant el nivel 

d’humitat i CO2, renovant i filtrant l’aire les 24 
hores del dia, i controlant les condensacions, a 
més de fer estudis geobiològics i de bio-compati-
bilitat previs a l’inici dels projectes i minimitzant 
l’impacte de les corrents electromagnètiques.

ARQUIMA aposta per la construcció industria-
litzada en panells 2D i per la digitalització de la 
construcció amb l’ús de software BIM i CAD-
CAM, juntament a sistemes de gestió integrada.
Properament, ARQUIMA posarà en marxa una 
nova fàbrica amb la darrera tecnologia en fabri-
cació digitalitzada i automatitzada disponible, 
per donar servei a la demanda creixent de cons-
trucció industrialitzada, passiva i sostenible dels 
propers anys.
                                                                       

www.arquima.net

ARQUIMA, construcció
passiva, sostenible i saludable.

ANUARI DE LA FUSTA 43



Adaptant-nos 
als nous (difícils) 
temps
L’evolució del mercat és constant, global i lligada 
a la realitat del moment. Des de la fundació de 
l’empresa, l’any 1983, la clau sempre ha estat es-
coltar als nostres clients, i adaptar la producció 
en funció de la demanda i de les nostres possibi-
litats.

I així ho seguim fent en un context de crisi, sigui 
econòmica o pandèmica, perquè entenem que a 
les crisis surten les noves necessitats del mercat. 
Durant els darrers anys l’empresa ha apostat per 
la tecnificació i automatització de la producció, 
la competitivitat de l’equip humà, l’obertura cap 
a mercats internacionals i el compliment dels 
requisits per ser una empresa sostenible i res-
pectuosa amb el medi ambient:

A. TECNIFICACIÓ I AUTOMATITZACIÓ DE LA 
PRODUCCIÓ: des del 2018 s’ha ampliat el parc 

de maquinària incrementant així el nombre de 
serveis que podem oferir:

a.Cantellejadora S500 Ambition d’HOMAG: 

Xapa cantells sobre la fusta de forma convencio-
nal amb cola PUR (poliuretà), o bé amb tecnolo-
gia AIRTECH amb acabats d’alta qualitat. (http://
www.joseps.com/ca/serveis/maquinaria/cantelle-
jadora)

b.BMG 311 Venture 5 Axes d’HOMAG: un CNC 

5 eixos amb nesting capaç de mecanitzar en els 
360º fins a una alçada màxima de 16cm. (http://
www.joseps.com/ca/serveis/maquinaria/bmg311)

La inversió en maquinària és necessària, però no 
serveix de res sense un equip humà preparat per 
rendibilitzar-la. És per això que paral·lelament 
s’han anat millorant els diferents departaments, 
fent especial atenció a l’oficina tècnica.

B. COMPETITIVITAT DE L’EQUIP: des del 2016 
hem apostat per ampliar els departaments, fent-
los més transversals amb perfils professionals 
preparats per atacar els projectes des de dife-
rents punts de vista:

a. Des del punt de vista tècnic - Oficina tècnica

b. Des del punt de vista del nostre client – De-
partament de vendes Nacional i Internacional.

c. Des del punt de vista de la productivitat de la 
fàbrica – Departament de producció.

L’aposta per la tecnologia és igual d’important 
que en maquinària. L’ampliació de l’equip de 
l’oficina tècnica va lligat a la inversió en softwa-
re per poder millorar la comunicació visual dels 
projectes amb els nostres clients. Són programes 
informàtics especialment pensats pel desen-
volupament tècnic de mobiliari de fusta. Tant 
IMOS com TopSolid’Wood (www.joseps.com/ca/
oficina) són programes de dibuix CAD/CAM que 
permeten crear mobles de manera virtual i que, 
per tant, possibiliten la realització d’imatges que 
garanteixen una idea més clara del resultat final 
del projecte.

C. OBERTURA DE NOUS MERCATS: els nostres 
serveis de mecanització de la fusta són diversos 
i flexibles, i els fem arribar a diferents nínxols 
de mercat com el de la publicitat, la restauració 
i l’educació, entre d’altres. I en aquest context 
d’oferir un ampli ventall de mecanitzats, l’any 
2010 es va apostar per la internacionalització de 
l’empresa amb el recolzament del programa PIPE 
promocionat per l’ICEX (www.icex.es). Actual-
ment hem aconseguit introduir-nos i posicio-
nar-nos en els mercats europeus més propers al 
nostre, representant una internacionalització de 
la producció del 45%.

Ara, amb una visió més global del mercat, se-
guim creixent i adquirint experiència per anar 
millorant en tots els aspectes d’una producció de 
qualitat, i sobretot en un dels aspectes que agafa 
més embranzida i importància en els darrers 
anys: la millora d’una producció sostenible i res-
pectuosa amb el medi ambient.

D. CERTIFICACIONS PER UNA PRODUCCIÓ 
MÉS SOSTENIBLE AMB EL MEDI AMBIENT.

a.ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, que acredi-
ten el nostre Sistema de Gestió de la Qualitat i 

el Sistema de Gestió Mediambiental, aplicables 
a la FABRICACIÓ DE MOBLES I COMPLEMENTS. 
D’una banda, amb l’obtenció  de la ISO 9001, Jo-
sep’s mobiliari posa de manifest la capacitat per 
oferir els seus serveis de manera coherent, sa-
tisfent les demandes del client. D’altra banda, la 
ISO 14001 és una norma voluntària i internacio-
nalment reconeguda, a partir de la qual Josep’s 
mobiliari mostra la seva preocupació  pel medi 
i el seu interès a fabricar de manera sostenible. 
(http://www.joseps.com/ca/medi-ambient)

b.PEFC: Certificació de Cadena de Custòdia que 
permet a les empreses garantir als seus clients 
l’origen legal i sostenible dels productes forestals 
certificats. Així com certificar la traçabilitat de la 
matèria prima al llarg de la cadena de producció 
de la fusta, des del bosc fins al producte final. 
(https://www.pefc.es) 

c. En tramitació: La SMETA és una auditoria 
basada en les bones pràctiques de les empreses. 
Es tracta d’una auditoria social que permet a les 
empreses avaluar els seus llocs i proveïdors per 
comprendre les condicions de treball en la seva 
cadena de subministrament. (https://www.sedex.
com/es/nuestros-servicios/auditoria-smeta) 

Actualment seguim treballant per millorar en 
aquests aspectes i tenir més recursos per supe-
rar els diferents reptes que ens trobarem.

Salutacions de tot l’equip de Josep’s Mobiliari
Josep Tutusaus i Núria Navarro

Gerència Josep’s Mobiliari S.L
Joseps@joseps.com
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Sostenibilitat
i eficàcia.
CORCS DE LA FUSTA
I TÈRMITS

Antigament els tractaments de la fusta en obra, 
eren amb productes de llarga residualitat, orga-
noclorats i organofosforats. Molt perillosos pel 
medi, la fauna i l’home, (es dissolen en els grei-
xos animals i contaminen aigües).

De fa uns anys existeixen tècniques de detecció 
acústica que permeten dirigir les solucions.

Per tractaments contra tèrmits subterranis, 
s’empren esquers (“cebos”) completament 
sostenibles pel medi i per les persones. S’arriba 
a controlar la colònia dels tèrmits, sense molès-
ties pels habitants dels immobles. Estan indicats 
contra tèrmits subterranis, però no són actius 
contra corcs de la fusta ni contra tèrmits no 
subterranis, ni són aconsellables durant una 
rehabilitació.

Ara, el tractament contra els insectes xilòfags 
són amb piretroids, que tenen menys riscos, però 
formulats per persistir en la fusta. Però afecten 
el sistema nerviós de l’insecte, tenen un fort 
efecte flushing, provocant el desplaçament de la 
plaga, aquell individu que no hagi rebut la dosi 
letal, trobarà un racó on no hi hagi el biocida.

És fonamental el coneixement i l’experiència del 
tècnic que dissenya i del que executa el tracta-
ment de la fusta. Necessàriament s’ha de tenir 
en compte el comportament de l’insecte i l’apli-
cació ha de fer-se en funció de cada element... 
biga amb revoltó, cavall, fendes d’importància... 
Obligadament, l’aplicació ha de realitzar-se 
forma particularitzada i no només de forma 
estàndard. L’ordre del tractament pot provocar el 
desplaçament no desitjat de la plaga, cal seguir 
protocols especials per evitar-ho.

Diferents professionals i particulars recorren al 
nostre servei d’assessorament, de diagnòstics i 
de tractaments especialitzats d’Ibertrac.

Davis Rubio Montsant
Director Comercial

IBERTRAC

drubio@ibertrac.com



Arbre, fusta, 
disseny i
sostenibilitat
PROTAGONISTES D’UNA EXPOSICIÓ DEL 
MUSEU DEL DISSENY DE BARCELONA

El Museu del Disseny prepara una exposició 
centrada en l’arbre i la fusta com a protagonis-
tes principals. El discurs gira entorn de la relació 
dels humans amb el bosc i la fusta, amb una 
àmplia visió històrica des del Paleolític fins ara, 
valorant l’aportació dels arbres i la fusta a l’evo-
lució cultural humana.

El projecte s’inscriu dins de la línia de recerca 
que el Museu impulsa sobre el disseny social-
ment responsable o sobre com el disseny pot 
ser una eina transformadora de la societat i 
contribuir a la millora de l’entorn social i na-
tural. De fet, la mostra té com a “protagonista” 
l’arbre, que ens agrada considerar “el disseny 
més antic del món”, i que juga un paper clau en 
la vida del planeta. D’aquí el lligam entre arbre, 
fusta, disseny i sostenibilitat per salvaguardar la 
vida del planeta Terra. 

L’exposició consta de tres àmbits. Un d’introduc-
tori sobre l’arbre, el bosc, la fusta i les seves 
potencialitats, que posa èmfasi en l’arbre com a 
model inspirador d’economia circular. Un segon 
dedicat a les creacions materials humanes en 
fusta del Paleolític fins avui, amb una selecció 
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d’objectes que han significat un punt d’inflexió en 
l’evolució cultural humana fins al segle XXI, quan 
després d’una llarga etapa de substitució de la 
fusta per altres materials en diverses aplicacions, 
es recupera i potencia com a material clau per 
contribuir a garantir el futur del planeta. 

El darrer àmbit està dedicat a les aplicacions 
actuals de la fusta en el món del disseny i l’ar-
quitectura: la construcció, la mobilitat, l’aeronàu-
tica, la salut, l’energia i un llarg etcètera, sempre 
tenint present la relació amb la sostenibilitat i la 
bioeconomia.

Concebuda com a exposició itinerant i interac-
tiva, vol convidar el públic a reflexionar sobre la 
responsabilitat que la societat té de poder viure 
en un entorn sostenible i com el disseny en fusta 
pot ser una eina per a fer-ho realitat.

N’ÉS COMISSARI
MARTÍ BOADA, DOCTOR
EN CIÈNCIES AMBIENTALS,
GEÒGRAF I NATURALISTA DE 
RECONEGUDA TRAJECTÒRIA 
I REFERENT MUNDIAL DE LES 
CIÈNCIES AMBIENTALS.

L’exposició s’inscriu dins del programa de la 
Conferència anual del European Forest Institute, 
ja que Barcelona serà Capital Europea del Bosc 
l’octubre del 2022. La candidatura guanyadora, 
liderada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
l’Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya 
(IAAC), responsable del secretariat de la Con-
ferència, el Centre de Recerca Ecològica i Aplica-
cions Forestals (CREAF) i el Centre de Ciència i 
Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), pre-
senta com a tema central de debat l’impacte de 
la bioeconomia circular en entorns urbans, que 
superin la tradicional dicotomia entre espais ur-
banitzats i espais naturals, i que permetin definir 
una visió per al futur urbà del que s’anomenen 
biociutats. 

Pilar Vélez
Directora

MUSEU DEL DISSENY DE BARCELONA
museudeldisseny@bcn.cat

ANUARI DE LA FUSTA 49



EL PROJECTE SOBRE ECONOMIA
CIRCULAR IMPULSAT PER GREMI
QUE HA PERMÈS FER UNA
RADIOGRAFIA DEL SECTOR DE
LA FUSTA I EL MOBLE

L’economia circular està de moda. Ja són moltes 
les empreses que aposten de forma ferma per 
aquest model econòmic, basat en la reutilitza-
ció, la reparació, la remanufactura i el reciclatge 
dels materials i els productes, minimitzant la 
utilització de matèries primeres. I és que tot són 
avantatges: permet millorar els resultats econò-
mics de les empreses aprofitant els recursos al 
màxim i redueix la generació de residus al mí-
nim, amb un impacte ambiental i social positiu. 
El sector de la fusta ha estat pioner en l’aposta 
per l’economia circular i és una de les indústries 
amb una major responsabilitat mediambiental. 
Precisament sobre economia circular, en aquest 
cas a Catalunya, s’està treballant al projecte 
ECOWOOD.

Per portar a terme aquest projecte, que consta 
de diverses fases, s’ha contemplat l’Estudi sobre 
el potencial de l’economia circular en el sector 

de la fusta a Catalunya. Entre els objectius del 
projecte es troben conèixer l’estat actual del 
sector fusta i de les seves empreses en iniciati-
ves d’economia circular, amb la finalitat de poder 
establir un protocol que permeti la quantificació 
en matèria de residus generats i que mostri el 
percentatge de recuperació en el marc del sector 
de la fusta i el moble; fomentar l’ús d’indicadors 
comuns; crear nous llocs de treball; promoure 
pautes que incrementin la innovació i l’eficiència 
global dels processos productius; i promoure un 
model de consum responsable, basat en la trans-
parència i l’eficiència energètica.

Els resultats, que es coneixeran durant 2022, 
permetran mostrar una radiografia del sector de 
la fusta i el moble a Catalunya i confirmar que és 
una de les indústries amb un percentatge més alt 
de consciència sobre la importància de l’econo-
mia circular, com mostren les empreses del sec-
tor amb l’aplicació d’aquesta en el seu dia a dia. 

Alba Marchador
Responsable de Comunicación del GFiM

comunicación@gremifustaimoble.cat

ECOWOOD 
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EL PROJECTE HYBRIDTIM ÉS UN PROJECTE 
EUROPEU FINANÇAT PEL PROGRAMA ERASMUS+ 
QUE PRETÉN GENERAR EINES DOCENTS PER 
AFRONTAR ELS NOUS REPTES DE  LA FORMACIÓ 
EN CONSTRUCCIÓ AMB FUSTA. EL PROJECTE 
COMPTA AMB LA PARTICIPACIÓ DE LA UPC I EL 
GREMI FUSTA I MOBLE, AIXÍ COM UNIVERSITATS 
D’ÀUSTRIA, DINAMARCA, LITUÀNIA I LETÒNIA. 

Immediate actions need to be taken to reach the 
sustainability target for 2050 of the European 
Commission for reduction of greenhouse gas 
emissions and net zero carbon (CO2) emissions. 
The HybridTim project meets the huge need for 
solving sustainability issues and creating sustai-
nable solutions for the design, construction and 
related sectors to tackle future environmental 
challenges. It promotes sustainable, environmen-
tally friendly design and construction of hybrid 
timber buildings.
 
The majority of today’s buildings are designed 
and constructed in concrete and steel, produ-
cing large amounts of greenhouse gases, i.e. 
carbon dioxide (CO2), into the atmosphere and 

contributing to climate change and global war-
ming. Experts agree that CO2 absorbing timber 
is an ideal construction material, when grown in 
sustainable managed forests, for reducing green-
house gas emissions. Use of engineered wood 
combines a potential for prefabrication and rapid 
construction with lower embodied energy and 
potential delay of carbon emissions during the 
building’s lifetime. Timber is being used more 
and more in the construction sector, both in the 
EU and worldwide.

Future sustainable hybrid timber buildings will be 
designed and constructed with sustainable en-
gineered timber components, but some amount 
of steel and concrete construction materials will 
remain because buildings must satisfy structural, 
fire prevention, moisture absorption and econo-
mic requirements. Timber is best used in combi-
nation with other materials, taking advantage of 
the attributes of each material. Utilizing the high 
strength to weight ratio of timber, hybrid cons-
truction can combine engineered timber with 
concrete and/or steel to create cost-effective and 
sustainable building systems. Using the combi-

“DESIGN AND CONSTRUCTION OF HIGH ENVIRONMENTAL
PERFORMANCE HYBRID ENGINEERED TIMBER BUILDINGS”.

HybridTim
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Dra. Laia Haurie
Universitat Politècnica de Catalunya

Denis Boglio
Vocal de la Junta Directiva del Gremi 

Fusta i Moble

nation of wood, concrete and steel provides a 
sustainable solution to building structures as well 
as potential to improve building performance and 
design.

Architects and engineering companies have 
already started designing hybrid timber buildings 
of up to 30 or even more stories. It is assumed 
that hybrid timber buildings will be the buildings 
of the future. However, now EU higher education 
mostly focuses on design and construction of 
buildings in steel and concrete and only in 1 to 
4 storey buildings in timber. Therefore, in order 
to satisfy the needs of the labour market, it is 
necessary to prepare students with innovative 
applied skills in the area of design, construction 
and onsite construction management of hybrid 
timber buildings.

To educate new generation of students in sustai-
nable design and construction of hybrid enginee-
red timber buildings, it’s necessary to develop 
and integrate an innovative multi-disciplinary 
BSc/BA study module at participating and other 
HEIs, based on project based learning, learning 
by doing and blended learning approaches.
Project HybridTim aims to fulfill the future de-
mands in higher education of students in design 
and construction of high environmental perfor-

mance hybrid engineered timber buildings by 
trans-disciplinary innovative student-centered 
learning approaches.

OBJECTIVES:
To develop and deliver new trans-disciplinary mo-
dule on design and construction of engineered 
hybrid timber buildings, which meets the needs 
of the HEIs and labour market representatives.
To improve competencies of students and tea-
chers in problem solving and teamwork, innova-
tive thinking, motivation, awareness of cross-pro-
fessional project input and project management 
by using project based learning, learning by 
doing and blended learning approaches.
To educate all participants (students, teachers, 
entrepreneurs) in the field of the engineered hy-
brid timber construction.
To ensure open awareness of the project results 
to local, national, EU level and international tar-
get groups.

LA CIUTAT DE VIENA VA ACOLLIR ELS DIES 6 A 18 DE 

SETEMBRE LA PRIMERA TROBADA DEL PROJECTE  

L’OBJECTIU D’HYBRIDTIM ÉS COOPERAR ESTRATÈGI-

CAMENT PER LA INNOVACIÓ I INTERCANVI DE BONES 

PRÀCTIQUES PER A PODER COBRIR LA FUTURA DE-

MANDA A L'EDUCACIÓ SUPERIOR, INCLOENT CONCEP-

TES D'INNOVACIÓ I SOSTENIBILITAT. TAMBÉ ES VOLEN 

TENIR MOLT EN COMPTE ELS PLANTEJAMENTS DE 

LES EMPRESES EN L'ENSENYAMENT DE L’ALUMNAT 

EN EL DISSENY I CONSTRUCCIÓ D'EDIFICIS HÍBRIDS 

DE FUSTA RESPECTUOSOS AMB EL MEDI AMBIENT 

PER MILLORAR ELS SISTEMES DE CONSTRUCCIÓ, ELS 

COSTOS I LA SOSTENIBILITAT DELS EDIFICIS.



B_CABINET SUITE, un conjunto integrado de 

software para gestionar la producción de

muebles, desde el diseño 3D hasta la planificación 

de procesos y la supervisión del flujo de 

producción.

La suite se compone de 3 programas con 

funcionalidades definidas: B_CABINET,

B_CABINET PLANNER y B_CABINET FOUR.

B_CABINET SUITE es una solución de software 

equipada con herramientas inteligentes de

diseño e ingeniería de productos, a través de la 

integración automática entre las máquinas,

que permite un importante salto digital incluso 

para las empresas que no lo creían posible.

La fábrica del futuro es la inteligente, por lo que 

Biesse está construyendo una autopista

digital para responder a la nueva sociedad 

impulsada por los datos, y lo hace a través de

una verdadera revolución digital. Es un camino,

es una transformación continua, es una 

agregación de tecnologías, es la innovación que 

Biesse siempre ha perseguido y que hoy nos lleva 

a una nueva era. 

David Ramírez
Marketing Manager

BIESSE IBERICA
david.ramirez@biesse.es

La revolución digital ha generado un cambio 

trascendental basado en la innovación tecnológica 

que afecta a los sistemas de producción, las 

empresas, el mercado y la relación entre estos 

y el hombre. Los programas informáticos y 

los procesos de gestión se integran en tiempo 

real y las nuevas tecnologías hacen que la 

competitividad de las empresas dependa cada 

vez más de la velocidad y la flexibilidad de la 

producción.

Hoy en día el mercado pide un software capaz de 

controlar al máximo la complejidad del uso

y la programación de las máquinas, que pueda 

simplificar el trabajo diario garantizando las

ventajas que la evolución actual ha apoyado. 

Interpretando y adoptando los conceptos de la

Fábrica 4.0, Biesse responde a las demandas del 

mercado desarrollando un software diseñado para 

observar de cerca el trabajo que el cliente hace 

cada día, con interfaces simples diseñadas para 

hacer práctico el uso diario de la máquina.

Y es precisamente a partir de este deseo que un 

equipo de especialistas de Biesse ha desarrollado 

PROCESOS DE DIGITALIZACIÓN:
B_CABINET SUITE
DISEÑAR, SIMULAR, PLANIFICAR, IMPLEMENTAR.
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EL TEU MAGATZEM DE FUSTA
A LA CIUTAT DE BARCELONA 

FUSTES GILABERT, S.A, és el magatzem de fusta 
i productes elaborats amb fusta, més gran de la 
ciutat de Barcelona. Ubicats al barri de la Ver-
neda i amb més de 102 anys d’experiència en el 
sector, donen servei a fusters, industrials, refor-
mistes, muntadors i particulars.

“ÉS UN AVANTATGE LA VOSTRA UBICACIÓ?”
Sense dubte, ens trobareu al costat de la sortida 
n-29 de la RONDA LITORAL i tenim disposat un 
pàrquing propi amb zona de càrrega pels nostres 
clients. El nostre objectiu és ser fàcilment ac-
cessibles, especialment de cara als professionals 
del sector que tenen situats els seus tallers a les 
afores, o inclús a altres comarques.

“COM DEFINIRIA LA FILOSOFIA DE TREBALL DE 
L’EMPRESA?”
Diversos aspectes ens defineixen, en primer lloc: 
l’experiència. No són moltes empreses que tenen 

a l’esquena una trajectòria centenària. Coneixem 
molt bé la fusta i el que l’envolta. Això ens 
permet oferir als nostres clients assessorament 
personalitzat capaç de donar resposta  les seves 
necessitats. I en segon lloc: som una empresa 
veterana però no antiga. Els nostres clients valo-
ren positivament que hem sabut adaptar-nos als 
nous temps i evolucionar amb el mercat. És a dir 
que som una empresa centenària però clarament 
orientada al futur. 

“QUINA ÉS LA VOSTRA PROJECCIÓ?”
Continuarem centrats en l’ofici que coneixem, 
mirant al futur i obert a canvis i millores ne-
cessàries per oferir productes i serveis de pri-
mera qualitat. L’empresa ja està en mans de la 
quarta generació i la intenció és continuar molts 
anys més.

Aleix Gilabert
Direcció

Fustes Gilabert S.A.
agilabert@fustesgilabert.com
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