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És tot un plaer adreçar-me al Gremi de Fusters 
i Ebenistes de Barcelona amb motiu de la cele-
bració de la segona Setmana de la Fusta de Ca-
talunya, l’esdeveniment que ha tornat a reunir 
les principals empreses organitzacions i institu-
cions catalanes per promocionar la cultura de la 
fusta i reivindicar la qualitat de la fusta autòcto-
na del país.

El mes de maig passat vaig tenir l’honor de lliu-
rar personalment la Creu de Sant Jordi a la Con-
fraria de Mestres Fusters i al Gremi de Fusters, 
Ebenistes i Similars de Barcelona, per la vostra 
contribució, documentada des de mitjans del 
segle XIII, a la dignificació dels oficis de la fusta 
en totes les seves variants.

Ara, pocs mesos després, em dirigeixo de ma-
nera virtual a una entitat que es remunta a l’any 
1257, una data fins i tot anterior a la institució de 
la Generalitat, fet que evidencia la llarguíssima 
tradició que el nostre país té en el món de la 
fusta, i que avui en dia continua i perdura.

Porteu gairebé vuit segles treballant amb la 
fusta, decorant i moblant les llars catalanes, ge-
nerant riquesa, creant llocs de treball i aprofi-
tant els recursos naturals del s nostres boscos. 
Soc també plenament conscient que els darrers 
anys han estat molt complicts, amb una dura 
crisi que ha afectat especialment els sectors au-
xiliars de la construcció, com és el vostre cas,, i 

amb la irrupció de nous models comercials, que 
han generat nous hàbits de consum.

Però un Gremi com el vostre, coetani del gran 
rei Jaume I el Conqueridor, ha de tenir, per 
força, unes bigues mestres que aguantin les en-
vestides del temps i de les circumstàncies. De 
fusta podrida i de fusta corcada sempre n’hi ha 
hagut i sempre n’hi haurà, però, com bé sabeu, 
amb un bon tractament o amb fusta nova es pot 
arreglar el problema.

I crec que la celebració, per segona vegada, de 
la Setmana de la fusta és un símptoma evident 
de millora, de començar a remuntar el vol. Els 
catalans sabem valorar l’excel·lent feina dels 
nostres fusters i ebenistes. I cada vegada hi ha 
més demanda de fusta de quilòmetre zero, un 
moviment sostenible que ha de permetre treure 
rendiment als boscos catalans. Aquest és un as-
pecte en el qual ens hem de posar d’acord tots 
els agents implicats, perquè tothom en podrà 
sortir beneficiat.

Les meves darreres paraules són per encorat-
jar-vos que encareu el futur amb optimisme. Els 
bons productes, els de qualitat, sempre han tin-
gut l’estima dels catalans. I vosaltres, de treba-
llar la fusta i fer mobles en sabeu, i molt. No fem, 
doncs, llenya de l’arbre caigut i sigueu alts i forts 
com a roures.

Artur Mas
President de la Generalitat de Catalunya
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El Gremi de Fusters de Barcelona recull la pro-
fessionalitat, el compromís amb la qualitat, la 
vocació de servei i la capacitat de transmetre 
el coneixement de generació en generació que, 
des de fa segles, s’identifica amb la tradició gre-
mial de la nostra ciutat. 

Per això, us agraeixo que em permeteu adreçar-
me a vosaltres, aprofitant l’ocasió de la cele-
bració de la Setmana de la Fusta, per fer un 
reconeixement a les persones i empreses que 
formeu part dels gremis i altres entitats profes-
sionals, i per reivindicar el valor dels oficis.  

Com a alcaldessa, tinc el mandat ciutadà 
d’aconseguir que Barcelona sigui una ciutat so-
cialment i econòmicament més justa i equitati-
va. En aquest sentit, des del govern municipal 
sumem esforços amb el teixit econòmic local, 
que és el que millor pot afavorir la prosperitat 

i l’ocupació de qualitat, i el que pot incidir més 
positivament en el benestar dels veïns i veïnes. 
Això implica donar suport a projectes d’econo-
mia cooperativa, així com als autònoms i a les 
petites i mitjanes empreses.

Des de l’Ajuntament apostem, doncs, per nous 
sectors estratègics com la rehabilitació urbana 
i energètica, l’economia social, o la recerca i la 
innovació. Estem al costat de les empreses vin-
culades al territori, impulsant polítiques ecològi-
ques i d’urbanisme amable. En definitiva, treba-
llant per la sostenibilitat econòmica i ambiental, 
en sintonia amb les línies d’acció que us heu 
marcat des del Gremi de Fusters.

Sé que compartim objectius i, per tant, és molt 
necessari que reforcem encara més les xarxes 
de col·laboració i que cooperem a favor de la 
ciutat.

Ada Colau i Ballano
Alcaldessa de Barcelona
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Fa més de dos anys, al Gremi de Fusters de 
Barcelona vam tenir la percepció que el nostre 
sector de la fusta i el moble, a Catalunya, es-
tava desmembrat per falta de cohesió. En con-
seqüència, vam adoptar una sèrie d’iniciatives i 
projectes per capgirar aquesta situació. El pri-
mer que vam fer és organitzar una trobada als 
Salesians per fixar un full de ruta (concepte, per 
cert, que està molt de moda).

Aquest full de ruta contemplava molts camins 
que calia recórrer simultàniament i amb la coo-
peració de moltes altres entitats de dins i de 
fora del món de la fusta. Ara us en detallaré 
alguns dels que considero especialment signi-
ficatius.

Un dels primers projectes que vam iniciar va ser 
l’anomenat El bosc és viu i ric, amb l’ajuda del 
Centre de la Propietat Forestal, el Centre Tec-
nològic Forestal de Catalunya i l’Institut Català 
de la Fusta, així com de moltes empreses serra-
dores i magatzemeres del nostre sector. Amb 
aquest projecte, pretenem desenvolupar i opti-
mitzar l’explotació dels boscos a Catalunya i la 
introducció en el mercat local de la nostra prò-
pia fusta. Creiem que té un gran futur perquè 
portem un retard evident amb la resta de països 
europeus.

Un altre dels projectes estrella és crear un sector 
de la fusta potent. Estem disposats a ser els pri-
mers en posar els nostres recursos al servei de 

tots, cedint protagonisme i projectes per crear 
un nova organització empresarial i professional 
que aglutini tot el sector de la fusta i el moble 
de Catalunya, respectant i reconeixent les iden-
titats pròpies de cada zona i cada subsector. 
Nosaltres creiem que hauria de ser la Confede-
ració Catalana de la Fusta qui integrés totes les 
entitats territorials i sectorials de Catalunya sota 
un projecte comú, amb una cartera de serveis 
comuna i un equip tècnic comú i ben coordinat.

El Gremi de Fusters de Barcelona fa anys que 
col·labora també amb el món de l’ensenyament, 
tant a nivell de la formació professional com de 
la universitària. I ho fem de molt bon grat, per-
què creiem que és el futur de les nostres em-
preses. Últimament, però, hem vist que algunes 
escoles d’FP han tancat els cursos de la branca 
de la fusta o estan a punt de fer-ho. Hem tingut 
reunions per evitar aquest tancaments i, fins i 
tot, s’està dissenyant un curs de Tecnologia de 
la Fusta Constructiva així com la creació d’una 
enginyeria de la fusta. Aquests projectes serien 
molt importants per a tot el sector.

Finalment, vull referir-me al poc nivell d’associa-
ció que hi ha entre les nostres empreses (no es-
tan agremiades ni un 35%). Davant d’això, hem 
de fer un esforç coordinat entre tots per revertir 
aquesta situació. Per part nostra, teniu les por-
tes del Gremi de Fusters de Barcelona obertes 
de bat a bat. Compteu amb mi i amb el meu 
equip!

Florenci Bistuer i Sanz
President del Gremi de Fusters de Barcelona
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FEPIME Catalunya és la patronal de les micro, 
petites i mitjanes empreses de Catalunya. Abas-
ta tot el territori català i agrupa tots els sectors 
econòmics definits, representant des de pro-
fessionals autònoms i microempreses (fins a 10 
treballadors) a empreses petites i mitjanes (que 
tenen fins a 250 treballadors).

La nostra organització vol acompanyar-vos en 
la important tasca que cada dia feu per al vostre 
sector, conscients de tots els esforços a nivell 
professional i personal que invertiu, però que 
considereu que cal fer-ho en favor de l’activi-
tat emprenedora i, per tant, de l’economia del 
nostre país. Dur a terme aquest treball col·lectiu 
permet que la nostra veu arribi a la societat i al 
govern. 

Amb aquesta finalitat, FEPIME ha organitzat 
aquest any 2015 el seu II Congrés de la Micro, 
Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, que ha 
comptat amb la participació activa dels empre-
saris de tots els sectors i territoris del nostre 
país. Aquest Congrés s’ha vertebrat al voltant 
de dotze trobades territorials i va concloure 
amb una jornada on es van presentar les prin-
cipals conclusions d’aquest exercici de reflexió 
conjunta, fruit d’escoltar les veus dels empresa-
ris sobre la realitat de les pimes del nostre país, 
així com la formulació de propostes que perme-
tin la recerca de solucions.

El Congrés ha evidenciat que les pimes de Ca-

talunya tenen dificultats, entre altres, per les 
mancances en infraestructures de comunica-
cions i telecomunicacions; per la competència 
deslleial que suposen l’intrusisme i l’activitat no 
regularitzada; per l’excessiva càrrega adminis-
trativa i la lentitud en els tràmits; per l’accés al 
finançament; o per la morositat, que incompleix 
sistemàticament els terminis fixats per la llei.

D’altra banda, també es va posar de relleu la 
necessitat de facilitar i promocionar l’accés a 
les pimes en aspectes claus per al futur de la 
seva competitivitat, com són  la formació, la in-
ternacionalització i la innovació, aspectes claus 
també per aconseguir un veritable impuls dels 
processos de reindustrialització del nostre país.
I és justament en aquest sentit, en el camí cap a 
un nou paradigma industrial, en què esdeveni-
ments com la Setmana de la Fusta de Catalun-
ya juguen un paper clau en la visualització dels 
esforços d’un sector en la  transició cap a una 
indústria amb més valor afegit, més innovadora, 
més tecnològica i més internacional.

Us desitgem que aquesta nova edició de la Set-
mana de la Fusta de Catalunya torni a ser un 
gran èxit i es consolidi com a l’esdeveniment de 
referència del sector. Per part de FEPIME, con-
tinuarem treballant en el suport a les nostres or-
ganitzacions empresarials sectorials i territorials, 
replicant i divulgant la crucial tasca que realitzeu 
per contribuir al desenvolupament econòmic, el 
progrés i la cohesió social de Catalunya.

Helena de Felipe
Presidenta de FEPIME
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És per mi un gran honor adreçar-me a totes les 
empreses, professionals i entitats del món de 
la fusta i el moble de Catalunya des d’aquest 
Anuari de la Fusta 2016. Durant els anys d’es-
plendor del sector, les nostres empreses tenien 
poc interès en el món associatiu; estaven més 
preocupades en el seu treball, en créixer. Ca-
dascú anava pel seu cantó.

Passada la crisi, desaparegudes més de la mei-
tat de les nostres empreses, ens adonem que 
hem de cooperar més enllà de l’àmbit individual 
de cada empresa. Ara ens adonem que estem 
molt poc organitzats com a sector. 

Avui, les associacions som grups de companys 
que ens reunim quan podem per fer de l’asso-
ciació un punt de trobada. Ara és l’hora de fer 
un plantejament nou i tenim que arribar a tot 
el teixit industrial i professional del sector, més 
enllà i tot del nostre sector tradicional. Hem 
d’entendre que sols no s’arriba a cap lloc. Hem 
de caminar tots junts i  en una mateixa direcció 
per poder afrontar tots els canvis que la societat 
actual ens demana; perquè hem de reinventar 
les patronals i la forma de relacionar-nos com a 
empreses, siguin petites o grans.

La Confederació Catalana de la Fusta està tre-
ballant per elaborar uns objectius comuns i, a 

la vegada, una nova manera d’organitzar-nos, 
aplicant noves estratègies per arribar a totes 
les empreses del sector. També hem d’aprendre 
a compartir experiències entre nosaltres i a fer 
debats arreu de Catalunya .

Estem recollint criteris i bones pràctiques de to-
tes les territorials per fer uns projectes atractius 
per a les empreses, i que aquestes puguin tor-
nar a creure en les seves associacions patronals. 
Hem començat a treballar en un catàleg de ser-
veis unificats per totes les empreses del sector 
de la fusta i el moble.

Hem de recolzar-nos més en les bones eines 
que avui tenim, com és el CENFIM, que com a 
eina tecnològica té gran recorregut. A més, hem 
de poder fer estudis del nostre sector per sa-
ber on som i on podem arribar. S’han de teixir 
unes relacions més actives i importants amb les 
administracions perquè ens tinguin en compte 
quan pensin en fer canvis legislatius.

En definitiva, crec que hem de tenir més con-
fiança en nosaltres mateixos, en la nostra his-
tòria, en les nostres potencialitats i en la nostra 
força com a sector integrat que coopera i creix.

Així és com jo entenc el paper de la nostra Con-
federació Catalana de la Fusta.

Joan Josep Royo i Cabanes
President de la Confederació Catalana de la Fusta



CONSTRUCCIONES	  EN	  MADERA	  
MOBILIARIO	  Y	  EQUIPAMIENTO	  

Stavanger	  Konserthus,	  Noruega	  

Aalborg	  House	  of	  Music,	  Dinamarca	   Citadines	  Suites	  	  Arc	  de	  Triomphe	  ,	  París	  

Nh	  CollecJon	  Madrid	  Eurobuilding	   	  	  	  H10	  Marina	  	  Barcelona	  

C/	  Ciutat	  d’Asunción	  32	  	  �	  	  08030	  	  	  Barcelona	  	  �	  	  	  Tel.	  +34	  274	  54	  55	  	  �	  	  Fax	  +34	  346	  76	  07	  	  �	  	  	  frapont@frapont.es	  	  	  
	  

w	  w	  w	  .	  	  f	  r	  a	  p	  o	  n	  t	  .	  e	  s	  	  

Kulturkvartalet	  Stormen,	  Bodo,	  Noruega	  

	  Para	  la	  fabricación	  e	  instalación	  de	  sus	  proyectos...	  FRAPONT	  TIENE	  MADERA	  
	  Nuestro	   equipo	   técnico,	   cualificado	   y	   conocedor	   de	   la	   madera,	   asesora,	   fabrica,	   instala	   y	   realiza	   un	  
seguimiento	  exhausJvo	  de	  cada	  proyecto	  en	  las	  fases	  de	  carpintería	  de	  madera	  y	  mobiliario.	  
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SETMANA
de la Fusta de Catalunya

2015

Un any més, el Gremi de Fusters de 
Barcelona, en col·laboració amb la 
Confederació Catalana de la Fusta, 
promou i coordina l’esdeveniment 
més important del món de la fusta, 
el moble i l’hàbitat al territori català: 
la Setmana de la Fusta de Catalunya. 
Del 16 al 25 d’octubre del 2015, se ce-
lebraran més de quaranta actes a tot 
el país amb la cooperació de la major 
part de les organitzacions relaciona-
des amb el món de la fusta, que orga-
nitzen i realitzen actes dins del marc 
de la #SFC15 adreçats al seu àmbit 
d’infl uència.

Alguns esdeveni-
ments tradicional-
ment realitzats en al-
tres èpoques de l’any 
–com ara la Fira del 
Moble de la Sénia, la 
Fira d’Artesania de 
la Fusta i el Moble de 
la Sénia o el Fòrum 
Forestal de Barcelo-
na– han traslladat les 
seves dates per inte-
grar-se dins la pro-
gramació general de 
la #SFC15. La Setma-
na té el suport de les 
principals empreses 
relacionades amb el 
món de la fusta, de les 
institucions públiques 
implicades (nacionals 
i locals) i dels principals partits amb 
representació al Parlament de Cata-
lunya.

Per tal de modernitzar, enfortir i 
promoure la cultura de la fusta sos-

Pots compartir les teves vivències a les xarxes socials amb l’etiqueta #SFC15

ANUARI DE LA FUSTA 2016

nectar el món de la fusta i el moble 
amb d’altres sectors relacionats.

Dins la programació general de la 
#SFC15 hi destaca el 2n Congrés de 
la Fusta, el Moble i l’Hàbitat (22 i 23 
d’octubre), en què les empreses i ins-
titucions més infl uents del sector pre-
sentaran els seus projectes més inno-
vadors amb conferències, grups de 
treball i comunicacions dinàmiques. 
Dins el marc del Congrés, també es 
realitzarà el 2n networking Fusta-Mo-
ble-Hàbitat, el 3r Fòrum Forestal de 

Barcelona i el 1r Fòrum 
Escola-Empresa. 

D’altra banda, en el 
decurs de la Nit de la 
Fusta (23 d’octubre), 
es lliuraran els cada 
cop més ben valorats 
guardons Anells de 
la Fusta en les seves 
quatre categories: 
bosc, construcció, in-
novació i disseny, i 
comunicació i forma-
ció. A més, també es 
podrà gaudir d’ativi-
tats divulgatives i de 
conscienciació social 
sobre el valor d’una 
gestió forestal soste-
nible, com ara les dues 
Passejades per sentir i 
comprendre el bosc, 

realitzades per diferents indrets de 
Catalunya.

La Setmana de la Fusta de Catalun-
ya 2015 ja és aquí! Viu-la amb tots els 
sentits! 

tenible del país en la nostra societat, 
l’eix bàsic de la #SFC15 és dibuixar 
un projecte estratègic de futur del 
sector de la fusta i el moble, així com 
dels boscos de Catalunya. D’aquesta 
manera, pretenem valoritzar i con-
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Com definiries 
un club d’empreses on...

Pots trobar els serveis més eficients per atendre el dia a dia de la teva empresa:
Rebre el suport permanent del millor equip gestor (comptabilitat, contractació, nòmines, fiscalitat, etc.).

Abordar els plets que et preocupen (laboral, mercantil, civil, etc.) del braç d’una advocada que t’acompanyi.
Analitzar econòmicament i financerament la teva empresa a fons amb l’ajut d’un especialista.

Aparcar de manera exclusiva el teu vehicle industrial a la ciutat.
Obtenir la teva TPC per accedir a totes les obres que t’interessen.

Garantir públicament la professionalitat de la teva empresa amb el segell de garantia CONSTA.
Comptar amb un peritatge expert en cas de conflicte amb un client.

Actualitzar les teves línies d’assegurances amb les millors condicions de cobertura i preu.
Estalviar en el subministrament elèctric de la teva empresa des del primer 

moment o recuperar allò que, probablement, t’han cobrat de més. 
Evitar sorpreses en el cobrament de les teves feines, amb la garantia dels millors especialistes.

Establir un pla de prevenció de riscos laborals adequat a la teva activitat.
Representació en diverses fires per tal d’impulsar el teu negoci.

Donar publicitat online i below the line a la teva activitat professional o empresarial.
Connexió amb el finançament adequat per comercialitzar o internacionalitzar el teu producte o servei.

T’ofereixen gratuïtament:
Espais per a les teves reunions de negocis al centre de Barcelona.
Estar al dia de totes les novetats i oportunitats que estan sorgint.

Un coacher directiu experimentat per trobar l’empenta que necessites per fer allò que vols fer.
Els seminaris i esmorzars de negocis més eficients sobre els temes de més actualitat.

Seleccionar el professional que fa temps que estàs buscant.
Cercar els millors alumnes de les escoles d’FP dual o de les escoles tècniques perquè col·laborin en la teva empresa.

Representativitat política i patronal a nivell català, espanyol i europeu.
Participar en la negociació del teu conveni laboral d’àmbit col·lectiu (o crear i actualitzar el teu propi).

Obrir contactes amb d’altres empreses de tota la cadena de valor del món 
de la fusta i del seu entorn per vendre més o per abordar projectes més complexos.

Aparèixer a FUSTAPP (CITIZEMAP), la revolucionaria aplicació web dels qui 
volen ser trobats fàcilment per qualsevol persona.

Fer arribar qualsevol consulta tècnica relacionada amb la fusta i el seu món als millors experts que et puguin orientar.
Ser soci gratuïtament si ets professor o alumne.

Si ets jove, l’apadrinament necessari per començar a caminar professionalment amb seguretat.
Si ets dona, la complicitat més ferma per obrir-te camí en aquest món de la fusta, el moble i l’hàbitat.



En definitiva, 
un club d’empreses on et pots plantejar entrar a un clúster de companyies capdavanteres, 

orientat a grans projectes de negoci.
Nosaltres ja fa temps que li vam posar un nom:

Gremi de la Fusta de Barcelona
Des de 1257, treballem i estimem la fusta.

Ara, volem treballar i créixer amb tu!
Si t’interessa el món de la fusta, el moble o l’hàbitat en qualsevol de les seves branques, 

si ets una empresa amb ganes de progressar o un professional amb iniciativa,
demana infomació a secretaria@gremifusters.com o truca al 933 233 200.
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Avantprojecte de 
MODEL i ESTRATÈGIA 

per impulsar la 
CADENA de VALOR 

de la 
FUSTA de CATALUNYA

PLANTEJAMENT BASE
Per molt diverses causes, Catalunya 
ha perdut, davant d’altres països pro-
ductors, la seva capacitat d’abastir el 
mercat local amb fusta autòctona de 
qualitat, llevat de les aplicacions de 
menor valor afegit.

Amb una gestió forestal adequa-
da, podem recuperar una part molt 
significativa del mercat local de fusta 
de qualitat en els propers 20 anys.

La gestió forestal cal complemen-
tar-la amb una gestió empresarial 
moderna i clusteritzada, amb visió de 
futur.

Caldrà fer evolucionar les visions 
i salvar moltes resistències, però el 
bosc és ben viu i pot donar molta ri-
quesa per compartir.

Val la pena provar-ho!

ANTECEDENTS: FASE 1 DEL 
PROJECTE El bosc és viu i ric

• L’avantprojecte que ara presentem 
pren com a base les conclusions con-
ceptuals del projecte El bosc és viu 
i ric (fase 1) impulsat  pel Gremi de 
Fusters de Barcelona, realitzat entre 
octubre de 2013 i octubre de 2014
• El bosc és viu i ric (fase 1) ha con-
sistit, entre altres coses, en la realit-
zació d’unes proves pilot (PP) amb 
l’objectiu d’introduir uns 400 m3 de 
fusta autòctona en el canal normal de 
distribució del mercat local.
• Les PP s’han realitzat amb la col·la-
boració de diferents agents actors 
(AA) locals que han volgut participar 
(rematants, serradores, magatzems).
• Hem comptat amb la cooperació 
decisiva de Forestal Catalana, del 
CTFC i de l’INCAFUST per la tala dels 

arbres, el trasllat i el seguiment deta-
llat (fitxers de seguiment) de les dife-
rents partides de fusta.

CONCLUSIONS CONCEPTUALS  
DE LA FASE 1 DEL PROJECTE  
El bosc és viu i ric

1. UN MODEL INSOSTENIBLE
• Un model que no gestiona adequa-
dament i de manera prospectiva els 
seus recursos forestals (que repre-
senten més del 67 % dels seu territori 
i en expansió…) és un model cridat al 
fracàs.

2. UNA INDÚSTRIA AMB DATA DE 
CADUCITAT
• Una indústria que aposta majori-
tàriament pels productes de menor 
valor afegit, amb uns sistemes pro-
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ductius ineficients, i que basa el seu 
aprovisionament fonamental en pro-
ductores foranes, denota uns nivells 
de competitivitat i de vulnerabilitat 
inacceptables en un sistema que vol 
ser competitiu; difícilment podrà 
afrontar el seu futur amb garanties 
d’èxit.

3. LA REALITAT ÉS TOSSUDA
• Després d’haver parlat amb molts 
empresaris de les diferents etapes 
del procés productiu de la primera 
transformació de la fusta, tots coin-
cideixen que el mercat local de fusta 
de qualitat  sembla perdut; la majoria 
considera que no es pot fer res i que, 
si es fa, no servirà de res. 

4. EL PUZZLE NO ENCAIXA
• Un sistema desestructurat, que ha 
perdut la interconnexió, sense objec-
tius comuns, sense estratègia com-
partida, no és un sistema fiable; no hi 
ha sector de la fusta. Visca el campi 
qui pugui!

5. ARA SABEM MILLOR QUE ABANS 
ON SÓN ELS PROBLEMES I COM 
COOPERAR PER RESOLDRE’LS!

MISSIÓ DE LA FASE 2 DEL 
PROJECTE El bosc és viu i ric

1. CLUSTERITZAR EL 
CONGLOMERAT D’AGENTS 
QUE INTERVENEN EN LA 
TRANSFORMACIÓ DE LA FUSTA...

2. CREAR UNA AGRUPACIÓ 
D’INTERÈS ECONÒMIC (AIE),  
A LA QUAL, PROVISIONALMENT, 
ANOMENAREM FUSTA DE 
CATALUNYA (FC):
a. Que dinamitzi  l’aprofitament de la 
fusta autòctona per abastir el mercat 
local. 
b. Que impulsi la modernització de la 
industria implicada. 
c. I que regularitzi i optimitzi els ren-
diments econòmics i de productes 
forestals obtinguts. 

3. TREBALLAR SOTA CRITERIS DE:
a. Sostenibilitat de les fonts de ma-
tèria primera.

b. Eficiència dels procediments in-
dustrials.
c. Qualitat del producte creat.
d. Estabilitat en el subministrament
e. Preus competitius.
f. Identificació d’origen CATFOREST.

OBJECTIUS DE LA FASE 2 DEL 
PROJECTE El bosc és viu i ric

1. MODEL SOSTENIBLE
• Que permeti un aprofitament  ade-
quat dels recursos forestals en equili-
bri amb la  preservació i la sostenibili-
tat dels entorns forestals.

2. INDÚSTRIA RENOVADA
• Competitiva, considerant tant els 
mitjans de producció com els propis 
models productius i de comercialit-
zació.

3. SISTEMA INTEGRAT
• Tota la cadena de producció de la 
fusta  ha de coordinar-se estratègica-
ment i de manera adequada (COO-
PETICIÓ). 
• Tots els agents implicats en la cade-
na de producció han d’aportar valor 
al procés i treure’n un rendiment pro-
porcionat.

4. APROVISIONAMENT ESTABLE
• Regular, fiable i de qualitat. En 5 
anys substituïm el 25% del volum  
d’importacions de fusta forana.

5. IDENTIFICACIÓ 
DIFERENCIADORA
• Marca de garantia del producte fo-
restal català CATFOREST.

6. APROFITAMENT ÒPTIM
• Cada part de l’arbre, cada espècie 
forestal, cada qualitat de fusta, té un 
aprofitament adequat que optimitza 
el recurs i el procés.

FACTORS D’ÈXIT DE LA FASE 2 DEL 
PROJECTE El bosc és viu i ric

1. AGENTS IMPLICATS SUFICIENTS
• Per començar, cal un mínim de dues 
serradores i tres magatzems dels 
existents actualment.

• Convé també la participació d’altres 
empreses de segona transformació i 
industrials de maquinaria.

2. VOLUM ANUAL DE FUSTA 
MOGUT A MAGATZEMISTES
• Cal definir uns volums anuals pro-
gressius (realistes, segons les condi-
cions actuals dels boscos i de la in-
dustria), que permetin  realitzar una 
aprovisionament amb garanties de 
volum i qualitat en el mercat local

3. PREUS DE FUSTA TALLADA COM-
PETITIUS
• Cal definir factors d’eficiència que 
permetin ser competitius en preus, 
qualitat i servei en relació a les em-
preses foranes.

4. CONFIANÇA DEL MERCAT EN EL 
PRODUCTE FORESTAL CATALÀ
• Sense qualitat, servei i preu, la mar-
ca de garantia CATFOREST no ser-
virà de res.

5. INCREMENT DE LA CULTURA DE 
LA FUSTA EN LA SOCIETAT 
• En paral·lel, cal fer campanyes de 
sensibilització envers la fusta de Ca-
talunya davant els consumidors i 
prescriptors.

RECURSOS FONAMENTALS 
DE LA FASE 2 DEL PROJECTE 
El bosc és viu i ric

Gràcies a l’estreta col·laboració de 
l’INCAFUST amb el Gremi de Fus-
ters de Barcelona, i la participació 
d’ARESCAT, s’estan cercant vies de 
subvenció econòmica per a la realit-
zació de la fase 2 d’aquest projecte, 
d’importància fonamental tant des 
del punt de vista de la gestió forestal 
com des de la perspectiva d’estra-
tègia del sector de la fusta al nostre 
país. 

FLOREnCI BISTUER I SAnZ

President del Gremi  

de Fusters de Barcelona
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Incafust
INSTITUT CATALÀ DE LA FUSTA

L’Institut Català de la Fusta té la finali-
tat de promoure el desenvolupament 
i el reconeixement de la fusta com a 
material i contribuir a la millora de la 
competitivitat, al foment de la inno-
vació i a l’augment de la productivitat 
del sector de la fusta de Catalunya. 
L’Incafust assisteix a les empreses, 
entitats i institucions del sector per 
la via de la recerca, la prestació de 
serveis tecnològics, la transferència 
de tecnologia i de coneixements i la 
formació. 

Les activitats d’R+D+i de l’Incafust es 
divideixen en dos àmbits: la tecnolo-
gia de la fusta i la construcció arqui-
tectònica. 

L’àmbit de la Tecnologia de la Fusta 
se centra en la caracterització i estu-
di de les propietats tecnològiques de 
la fusta de les diverses espècies ar-
bòries presents a Catalunya. Les prin-
cipals línies de recerca són:

- Caracterització de les propietats de 
la fusta.
- Productes innovadors i millora tec-
nològica.
- Sostenibilitat dels materials derivats 
de la fusta.

L’activitat en l’àmbit de la Construc-
ció Arquitectònica amb Fusta es fo-
namenta en la innovació tecnològica 
de la construcció amb fusta, amb la 
finalitat d’impulsar i promoure l’ús de 
la fusta entre tots els agents involu-
crats en l’edificació. Les línies de re-
cerca en aquest àmbit són:

- Disseny estructural. 
- Tecnologia de la construcció.
- Comportament del foc i protecció 
contra incendis.
- Conservació, restauració i rehabili-
tació del patrimoni històric. 

L’Incafust ofereix els següents serveis 
tecnològics utilitzant equips, tècni-
ques i mètodes de treball innovadors. 

 

• Avaluació de propietats de la fusta 
i els seus productes derivats: identi-
ficació d’espècie; determinació de les 
propietats físiques; determinació de 
les propietats mecàniques; estruc-
tures de fusta; protecció de la fusta; 
taulers derivats de la fusta; paviments 
de fusta; embalatges de fusta.
• Anàlisi de la degradació i les alte-
racions de tipus estructural en ele-
ments de fusta mitjançant tècniques 
d’exploració: anàlisi termogràfica, 
perfils resistogràfics, detecció acús-
tica d’insectes xilòfags i anàlisi per 
transmissió d’ones i ultrasons.
• Control de qualitat de productes.

L’Incafust també du a terme altres 
activitats complementàries de suport 
a la innovació, com estudis dels di-
versos subsectors de la fusta, i també 
participa i organitza activitats de for-
mació i difusió tecnològica i de pro-
moció de la fusta. 

En aquest sentit, recentment s’ha 
elaborat la Guia de la fusta de les es-
pècies forestals de Catalunya (2015), 
en què es mostra en diverses fitxes la 
descripció de les propietats de les es-
pècies fusteres locals comercialment 
més importants.
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Catforest és una marca de garantia 
promoguda per l’Associació Catalana 
Promotora de la Certificació Forestal 
(PEFC Catalunya) i que des de l’any 
2001 pretén instaurar a Catalunya. Un 
sistema de certificació forestal per tal 
que el sector no perdi quota de mer-
cat i així, també, es pugui adaptar a 
les necessitats del mercat de la fusta 
internacional. 

El Consell de la Unió Europea va de-
cidir l’any 1998, dins de l’Estratègia 
Forestal Europea, que s’havien d’ins-
taurar els mecanismes necessaris 
perquè els consumidors coneguessin 
de primera mà l’origen de la fusta que 
compren, sempre a partir d’un siste-
ma de control independent. 

Amb la marca de la PEFC Catalunya, 
ja es pot afirmar que a Catalunya es 
compta amb un instrument d’abast 
internacional capaç de garantir la 
sostenibilitat dels boscos. 

Qui pot utilitzar la marcat Catforest?
Qualsevol persona física o jurídica, 
tant privada com pública, que repre-
senti:
- Propietaris de finques fores-
tals públiques o privades.
- Empreses d’aprofitament forestal, 
transformadores i envasadores.
- Empreses comercialitzadores.
- Entitats públiques o priva-
des consumidores finals.

Quins productes poden adherir-se a la 
marcat Catforest?
- Fusta estructural: Sempre 
amb origen a Catalunya.
- Fusta serrada: No estructural i 
que els seus productes acabats 
s’hagin realitzat a Catalunya.
- Pèl·let forestal: Secada, triturada i 
comprimida a partir d’espècies fores-
tals amb origen en el territori català.
- Estella forestal: Produïda a partir 

Catforest

d’espècies forestals i que hagi estat 
certificada per una entitat interna-
cional o bé reconeguda per l’Entitat 
nacional d’Acreditació (EnAC).
- Briquetes: Fusta secada, compri-
mida en forma de briquetes amb 
origen a Catalunya i amb un alt 
grau d’aprofitament sostenible. 
- Llenya: Produïda a partir d’es-
pècies forestals i amb una garan-
tia de qualitat internacional.

Amb la marca de la PEFC Catalunya, ja 
es pot afirmar que es compta amb un 
instrument d’abast internacional

Cal destacar que el sistema d’ads-
cripció a Catforest és gratuït i serà 
PEFC Catalunya qui suportarà inicial-
ment el cost econòmic i els recursos 
necessaris per dur a terme la gestió i 
tramitació dels controls per a la con-
cessió de l’autorització de l’ús de la 
marca i el seu enregistrament.

Les persones físiques o jurídiques que 
desitgin gaudir de la possibilitat d’uti-
litzar en els seus productes forestals 
la marca Catforest hauran de signar 
un contracte que exigirà una sèrie de 
compromisos de comercialització, 
excepte en totes aquelles accions 
que es realitzin fora de Catalunya.
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L’Hàbitat Clúster Barcelona (HCB) 
és una associació empresarial sense 
afany de lucre, constituïda l’any 2014 
per un conjunt d’empreses amb el 
suport de l’Agència per la Compe-
titivitat de l’Empresa (ACCIÓ). Ac-
tualment, l’HCB compta ja amb més 
de 30 associats i representants de 
diferents sectors que proveeixen so-
lucions als negocis de l’hàbitat. En 
el seu conjunt facturen 615 milions 
d’euros i donen ocupació a més de 
2.500 persones a Catalunya.

Actualment, la junta directiva del 
Clúster està integrada per tretze em-
preses catalanes: Arquima, Cosmic, 
Estiluz, HP, Crevin, Ros, Kibuc, 30M2, 
Grassoler, Estellé Parquet, Maderse-
nia, Vertisol i Sonpura. A més, tam-
bé hi participen altres institucions 
universitàries com Elisava – Escola 
Superior de Disseny i Enginyeria de 
Barcelona. 

L’HCB està obert a tota la cadena 
de valor i els seus agents: empreses 
proveïdores de matèria primera i de 
maquinària, empreses fabricants de 

mobles, il·luminació, tèxtil llar, petit 
electrodomèstic, paviments i reves-
timents. També inclou distribuïdors 
majoristes i minoristes, prescriptors i 
altres agents com centres de forma-
ció i tecnològics.

El principal objectiu d’aquesta or-
ganització és proveir les empreses 
associades d’eines que els permetin 
l’exploració de noves oportunitats 
de negoci, així com la millora de la 
competitivitat. Per fer-ho possible, 
es desenvolupen activitats relacio-
nades amb el disseny, la innovació, la 
sostenibilitat i la internacionalització 
de les empreses. 

Accions que permetin crear un en-
torn de confi ança, on les empreses 
i universitats se sentin còmodes de 
compartir experiències i coneixe-
ments per avançar conjuntament a 
través de la  realització de projectes 
conjunts o individuals.

Durant l’any, es treballa amb al-
tres clústers, gremis, associacions 
i col·legis professionals en la orga-
nització de trobades que permetin 
a les empreses associades adquirir 
coneixements d’altres sectors i tro-
bar de forma conjunta solucions in-
novadores. 

Properament posarem en marxa un 
Hub de Vigilància en Eco-Innovació, 
que permetrà als membres del clús-
ter estar al dia de les demandes del 
mercat en relació a la sostenibilitat, 
conèixer quines són les principals 
demandes del mercat en aquest 
sentit, així com les innovacions en el 
desenvolupament de nous materials 
i processos que permetin a les em-
preses catalanes diferenciar-se en el 
mercat internacional.

Clúster hàbitat 
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Materfad Barcelona és un centre de 
materials de la capital catalana que 
desenvolupa una tasca d’investigació 
i vigilància tecnològica en el camp 
dels nous materials i que presta ser-
veis de consultoria i formació a em-
preses, professionals, universitats i 
centres tecnològics. 

Aquest equipament compta amb 
una xarxa global de centres afiliats 
amb els quals comparteix missió i 
objectius: Universidad Autónoma de 
Aguascalientes (Mèxic), Universidad 
de Valparaíso (Xile), Universidad 
Pontifícia Bolivariana (Colòmbia) i 
México Innovación y Diseño (Mèxic). 

Materfad facilita la transferència tec-

nològica entre sectors tant diferents 
com la biotecnologia, la construcció, 
el transport o el tèxtil, entre d’altres. 
La seva tasca de vigilància tecnolò-
gica li reporta un coneixement ex-
haustiu de les tecnologies i els nous 
materials utilitzats a nivell multisecto-
rial. Això li permet detectar materials 
i tecnologies d’un determinat sector 
amb la possibilitat que aquestes no-
vetats siguin aplicades en altres àm-
bits. Un cop analitzades les novetats, 
aquestes s’incorporen als serveis de 
consultoria de Materfad, mitjançant 
un equip de professionals que aporta 
el seu saber fer en la selecció de ma-
terials específics, l’aplicació de tèc-
niques relacionades i les proves de 
qualitat. 

A Materfad es troben representades 
totes les famílies de materials (bioma-
terials, ceràmics, compostos, políme-
res, etc.). El seu caràcter transversal 
el converteix en un catalitzador de la 
innovació entre universitats, centres 
tecnològics, empreses, dissenyadors, 
industrials, enginyers i arquitectes. El 
coneixement s’adquireix mitjançant 
la cerca de materials innovadors amb 
un fons de 1.200 mostres físiques i 
3.500 de referenciades electrònica-
ment. 

Els materials, processos i tecnologies 
incloses a Materfad estan comercial-
ment disponibles i representen una 
visió pluridisciplinar sobre la innova-
ció en el terreny dels materials. 

Materfad 
Barcelona
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Informe del sector de la fusta, el suro i 
el moble durant el 2014 a Catalunya

Més exportació 
per compensar 

el descens 
d’ocupació

L’any 2014, el nombre d’empreses del 
sector de la fusta, el suro i el moble a 
Catalunya es va reduir un 7,9%, men-
tre que l’ocupació també va caure un 
2,7%. La bona notícia és que la pro-
ducció va augmentar un 3,9% com a 
conseqüència de la millora en la pro-
ducció de fusta i suro (+13,3%) i mal-
grat la disminució en la producció del 

moble (4,4%). Les exportacions de 
fusta, suro i moble també van créixer 
un 2% arran de les vendes de mobi-
liari a l’estranger (+4,1%), però no de 
les vendes de fusta i suro (1,8%). Per 
la seva banda, les importacions tant 
de fusta i suro com de mobles van 
augmentar de manera considerable 
(+11,4% i +9,9%, respectivament).
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Catalunya: un país boscós 
La fusta és una matèria primera re-
novable, reciclable, reutilitzable i 
posseeix unes característiques fisi-
coquímiques que la converteixen en 
un material molt versàtil. L’aprofita-
ment de la fusta crea riquesa per a 
les zones rurals, permet mantenir la 
muntanya “neta” (reduint el risc d’in-
cendis) i és una eina efectiva contra 
el canvi climàtic, ja que la fusta extre-
ta conserva el CO2 que va fixar quan 
estava en creixement. Per tant, a més 
de no contaminar en el seu procés de 
producció, obté l’energia dels seus 
propis residus. 

Habitualment, es distingeix entre la 
indústria de primera transformació 
de la fusta, que dóna lloc a productes 
semielaborats, i la indústria de segona 
transformació, que proporciona pro-
ductes finals directament utilitzables 
per l’usuari, ja sigui el consumidor o 
les empreses constructores. Dins la 
primera transformació, s’engloben 

activitats com ara la serrada, la pre-
paració industrial de la fusta o la fa-
bricació de fulloles, taulers i plafons; 
dins de la segona, s’inclouen activi-
tats com la producció d’estructures i 
peces de fusteria i ebenisteria per a la 
construcció, la fabricació d’envasos 
i embalatges de fusta, i d’altres pro-
ductes de fusta. 

Les vendes del subsector de la fus-
ta han disminuït un 50% en set anys i 
la meitat de les empreses han hagut 
de tancar. A Catalunya, el 67% de la 
superfície és boscosa. Aquesta ha 
crescut un 7% en els darrers 10 anys, 
però quasi tota la fusta que s’utilit-
za ve de fora. La fusta catalana no 
té prou qualitat per utilitzar-se per 
a la construcció i els mobles, com a 
conseqüència de la degradació dels 
boscos que impedeix millorar-ne la 
qualitat. El Gremi aposta per millorar 
la seva qualitat i reduir les importa-
cions, les quals sempre seran més ca-
res que la producció pròpia. 
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El Berguedà i Osona, capitals de la 
fusta catalana 
Catalunya és un dels territoris de l’Es-
tat amb més treballadors ocupats 
en aquest sector. Segons l’Encues-
ta Industrial de Empresas (EIE), la 
seva dimensió mesurada en termes 
d’ocupació (17.000 persones), de xi-
fra de negoci (1.430 milions d’euros) 
i de VAB a preus bàsics (480 milions 
d’euros) és bastant reduïda. Això el 
converteix en un dels sectors més pe-
tits de la nostra indústria (dins d’una 
classificació amb 19 agrupacions sec-
torials). El sector de la fusta, el suro i 
el moble català presenta una estruc-
tura molt atomitzada: amb un pes pe-
tit, és un dels sectors amb més em-
preses (2.240). Aquesta estructura 
és resultat de l’origen familiar de les 
empreses, les baixes barreres d’en-
trada dels nous productors, l’escassa 
participació del capital estranger i la 
possibilitat d’organitzar-se en distric-
tes industrials. només 18 empreses 
(0,8%) tenen 50 ocupats o més, i la 
dimensió mitjana és de 4,3 ocupats. 
Aquestes magnituds resulten bastant 
inferiors a les d’altres sectors de la in-
dústria en conjunt (5,3% d’empreses 
amb 50 ocupats o més i dimensió mi-
tjana d’11,8 ocupats). 

La rendibilitat del sector durant el 
2013(calculada com el resultat de 
l’exercici sobre el volum de negoci) 
va ser pràcticament nul·la. És a dir: 
el sector no va tenir globalment un 
resultat positiu. La productivitat apa-
rent del treball (VAB per hora treba-

llada) és d’uns 16,6 euros, menys de 
la meitat de la productivitat de la 
indústria en conjunt. Destaquen les 
branques de la producció de mobles 
de fusta per a dormitoris, menjadors 
i sales d’estar (8,6%) i la fabricació 
de mobles metàl·lics no classificats 
en altres apartats (10,2%). La fabrica-
ció de taulers de fusta i fusteria per a 
construcció i els productes del suro 
representen al voltant d’una sisena 
part del sector cadascun. La fabrica-
ció d’envasos i altres productes de 
fusta, prop d’una part.

Pel que fa al subsector de la fusta, les 
empreses es concentren, sobretot, a 
les comarques del Berguedà i Osona. 
Destaquen empreses de més de 100 
treballadors com Alberch o Serrado-
ra Boix, però la resta són de dimensió 
molt més reduïda. El grau de concen-
tració és mitjà, en relació amb altres 
sectors manufacturers (els 5 establi-
ments més grans concentren el 8,2% 
de l’ocupació i el 13,4% del volum de 
negoci). Quant a la fabricació de pro-
ductes de suro, la producció es lo-
calitza sobretot a quatre comarques 
gironines (el Gironès, el Baix Empor-
dà, la Selva i l’Alt Empordà) i, més 
concretament, a les poblacions de 
Cassà de la Selva, Llagostera, Palafru-
gell, Sant Feliu de Guíxols, Palamós, 
Santa Coloma de Farners i Figueres. 
Pel que fa al subsector del moble, 
l’activitat està geogràficament molt 
concentrada a les comarques del 
Montsià (on destaca el municipi de la 
Sénia) i el Vallès Oriental (on destaca 
la Garriga), considerades clústers del 
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mobiliari a Catalunya. Les empreses 
arriben a unes dimensions més grans 
que al subsector de la fusta.

El subsector del moble presenta tam-
bé una concentració bastant més ele-
vada (els 5 establiments més grans 
concentren el 9,5% de l’ocupació i el 
18,7% del volum de negoci). no obs-
tant això, la destrucció dels produc-
tors més petits, tant al sector de la 
fusta com al del moble, fa que la con-
centració hagi augmentat una mica. 
Per la seva banda, la indústria de la fa-
bricació de mobles per encàrrec està 
integrada per més d’un miler de tallers 
de dimensió molt reduïda, que es tro-
ben dispersos per tot el territori català 
i s’especialitzen en fabricació artesa-
na. L’esforç innovador en el subsector 
del moble es pot considerar modest 
amb relació al conjunt de la indústria. 
El 2012, la inversió en R+D interna fou 
d’1,6 milions d’euros (només un 0,2% 
sobre el total de la indústria catalana), 

cosa que suposà una certa millora 
respecte al 2010 i 2011. Pel que fa als 
resultats de la innovació, aquest sec-
tor va sol·licitar a la European Patent 
Office 1,3 patents per milió d’habitants 
el 2010, més del doble que les sol·li-
cituds del sector al conjunt de l’Estat 
(0,6), però molt inferior a la mitjana 
de la Unió Europea (28,3).

Europa reivindica el seu paper al món
El sector de la fusta, el suro i el moble 
a la Unió Europea està constituït per 
unes 301.500 empreses i 1.247.000 
treballadors, que generen un VAB 
d’uns 58.400 milions d’euros i una 
xifra de negoci de 231.000 milions 
d’euros. Pel que fa concretament al 
subsector del moble, Europa repre-
senta al voltant d’una cinquena part 
de la producció mundial, si bé ha 
perdut pes progressivament al llarg 
de l’última dècada. Els principals pro-
ductors per ordre de magnitud són 
la Xina (37%), els Estats Units (11%), 

Itàlia (6%) i Alemanya (6%).

Després de les caigudes de la produc-
ció el 2012 i 2013, l’IPI de la Unió Eu-
ropea va mostrar un comportament 
positiu el 2014, tant pel que fa a fus-
ta i suro (0,6%) com a moble (2,0%). 
En consonància, el nombre d’ocupats 
al subsector del moble va créixer un 
0,8%, tot i que la millora de la pro-
ducció no es va traduir en una millora 
de l’ocupació al subsector de fusta i 
suro (1,1%). Els preus industrials van 
continuar creixent el 2014, seguint la 
tònica dels anys anteriors i a diferèn-
cia del que va succeir al conjunt de la 
indústria. Les darreres dades dispo-
nibles mostren que les exportacions 
van créixer per quart any consecutiu 
(3,1%), mentre que les importacions 
van disminuir (1,1%). El sector europeu 
va presentar un superàvit de 9.400 
milions d’euros a la balança comercial 
i la taxa de cobertura se situà per da-
munt de l’equilibri (115%). 

FONT: Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya
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¿Una mujer en un mundo 
de hombres?

Mis primeros recuerdos están íntima-
mente ligados al aroma de la madera 
recién cortada, al olor de las virutas 
que caían sobre el suelo, como una 
cascada de espuma, de agua, a me-
dida que mi padre cepillaba alguna 
de las piezas en las que estaba traba-
jando y con las que yo jugaba, siendo 
niña. El olor a barniz recién tirado, y 
los juegos: Mientras mis amigas ju-
gaban a sus juegos de niñas, yo me 
hacía arcos y flechas, espadas..., con 
las tiras de madera que sobraban, so-
ñando con salvar al mundo y vencer 
a los tiranos.

Desde entonces, han pasado más 
de 40 años, y sigo sintiéndome feliz 
cada vez que entro en el taller, super-
viso los últimos trabajos que nuestro 
equipo de ebanistas está realizando, 
y continuo sintiendo el olor de la viru-
ta y del barniz, que a fuerza de tiem-
po, ya están tan dentro de mi, que ni 
lo percibo.

El camino hasta aquí no ha sido fácil, 
pero ¡qué camino lo es!

Primero fueron las fricciones con mi 
propio padre, quien tal vez hubiese 
preferido a un varón, luego, los mis-
mos trabajadores: “Otra vez la moco-
sa esta dando vueltas por aquí”, pero 
a fuerza de tiempo y de empeño, lle-
gó un día en que mi padre me dijo: 
Tal vez el hecho de que seas mujer, 
tenga sus ventajas: Sois más obser-
vadoras, constantes y estáis dota-
das de una sensibilidad especial, que 
te ayudará tanto en el trato con los 
clientes, como en el momento de di-
señar cada pieza y cada estancia.

Hace 6 años mi padre se jubiló –en 
plena crisis- y tuvimos que tomar el 
relevo de una empresa que había ido 
creciendo, en tamaño, y en prestigio.
No lo dudamos, y, apoyada siempre 

por mi pareja, que trabaja con noso-
tros, seguimos caminando, abriendo 
puertas, buscando salidas.

Entraba una ráfaga de aire nuevo, 
con nuevas ideas, y sobre todo, con 
muchas ganas de luchar y de seguir 
adelante.

Abrimos nuevos puntos de venta, 
aumentamos nuestra asistencia a 
ferias, y, paralelamente, empecé a 
involucrarme más con el Gremio de 
Muebles de Tarragona, al que mi pa-
dre ya pertenecía desde hacía años. 
Sea por la savia nueva, por la ilusión 
o por la energía, hace unos años mis 
compañeros confiaron en mi para 
ser la Presidenta del Gremio, hecho 
que me abrió la puerta a ser también 
miembro de la Junta de la Federación 
Catalana del Mueble, y, por cortesía 
del destino, también pertenezco a la 
Junta del Gremio de Fusters de Bar-
celona.

Me siento inmensamente satisfe-
cha del camino recorrido hasta aho-
ra, porque me encanta mi trabajo, y 
cada paso que se ha ido dando me 
permite conocer a muchas personas 
relacionadas con mi profesión, de las 
que aprendo muchísimo cada día, y 
me ayudan a mantener la ilusión y las 
ganas intactas.

¿Una mujer en un mundo de hom-
bres? La verdad es que si he tenido 
inconvenientes, no los he percibido 
como tales. Tal vez, y sólo tal vez, 
esos hipotéticos inconvenientes fue-
ron los que me impulsaron y obliga-
ron a mejorar y a superarme día a día.
Al final, lo único cierto es que somos 
personas, y lo más importante es 
estar convencido de lo que quieres, 
de lo que haces, y saber que cuando 
tienes una meta clara, si trabajas con 
empeño y con ganas, esa energía se 
transmite, y las puertas se van abrien-
do, los caminos se van despejando, y 
la vida (¡Ah, la vida, siempre sabia!) 
va poniendo en tu camino todas las 
herramientas que necesitas, y a todas 
aquellas personas que no sólo te ayu-
darán a conseguir tus objetivos, sino 
que además te acompañarán en tu 
trayectoria: Familia, trabajadores, so-
cios, amigos, colegas de oficio... Y en-
tre todos, acaban convirtiéndose en 
tu equipo. El mejor equipo. Sin duda, 
una de las claves del éxito.

¿El próximo reto?: Preparar el si-
guiente relevo. Tengo un hijo de 16 
años que ya nos ayuda en su tiem-
po libre... ¿Querrá el destino ser be-
nevolente, una vez más? ¡Hagan sus 
apuestas, señores! La suerte, está 
echada.

MARíA JOSé FERnánDEZ
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El Llibre de Passanties 
de 1778

El Gremi de Fusters de Barcelona ha 
posat en marxa un projecte de con-
servació i restauració d’una valuosa 
obra del segle XVIII: el Llibre de Pas-
santies del Gremi i la Confraria de 
Mestres Fusters (iniciat el 1778), que 
reuneix  222 làmines originals dels di-
buixos que els aprenents realitzaven 
per al seu examen de mestria. Són di-
buixos fets a llapis, tinta i aquarel·la, 
alguns d’ells de gran qualitat tècnica i 
amb valor artístic. 

Ja s’ha iniciat la primera fase del pro-
cés de conservació a càrrec dels pro-
fessionals del Centre de Restauració 
de Béns Mobles de la Generalitat de 
Catalunya i després d’obtenir l’apro-
vació d’una petita subvenció per part 
de la Generalitat. Serà un procés llarg 
donat el seu delicat estat de conser-
vació i també per la dificultat que su-
posa treballar amb una obra de paper 
en gran format (62x47x12 cm).

Segons la presidenta de l’Associació 
per a l’Estudi del Moble, Mònica Piera 
i Miquel, que ha orientat el Gremi en 
relació al valor de l’obra i en la seva 

recuperació i possible exposició al 
públic, “és una obra cabdal i inèdita 
de la Barcelona dels segles XVIII i XIX, 
ja que aporta informació valuosa so-
bre totes les branques del treball dels 
fusters: arquitectura i construcció, 
maquinària, mobiliari, armes, rellot-
ges, així com geometria”.
 

Barcelona conserva molt pocs llibres 
de passanties. Aquest és el primer co-
negut sobre la feina dels fusters. Per 
tant, és un llibre cabdal per a la his-
tòria dels oficis, dels gremis, de l’en-
senyament, de la història dels segles 
XVIII i XIX, de les arts decoratives, de 
l’arquitectura civil, religiosa i efímera, 
i de la tècnica, maquinària, mobiliari i 
retaulística de l’època.

Aquesta obra informa sobre el paper 
d’un ofici que estava implicat en mol-

tes activitats de la ciutat a les acaba-
lles del segle XVIII. A través del treball 
dels fusters podem conèixer la reali-
tat econòmica i social de la ciutat. És 
per això que és una eina important 
per als investigadors, ja que aporta 
una gran quantitat de informació re-
lativa a les tipologies més emprades 
a l’època. Permet relacionar amb Bar-
celona dissenys concrets, alguns dels 
quals no teníem notícia fins ara que 
es fessin.

Ajuda a entendre les influències i re-
lacions amb l’Escola Gratuïta de Di-
buix i amb el debat tallistes-escultors 
Permet reconstruir amb fidelitat el 
sistema d’accés a mestre i fa evident 
la preparació complerta que es re-
quereix per arribar a dominar l’ofici. 

Complementa amb dibuixos la in-
formació escrita que es conserva als 
arxius, ajuda a precisar l’evolució del 
barroc al neoclassicisme i permet da-
tar dissenys concrets, així com revi-
sar datacions fins ara donades.

Mostra exemples d’obres fins ara 
desconegudes o d’obres citades a 
documentació però de les quals des-
coneixíem l’aspecte, i dóna informa-
ció sobre nissagues de fusters i sobre 
les primeres passes d’artistes dels 
quals desconeixíem l’obra d’aquesta 
etapa de joventut.

Al llarg del 2016, el Llibre de Passan-
ties anirà recuperant el seu esplendor 
i més endavant, completat el procés 
de restauració, es podrà exposar pú-
blicament al Gremi o bé en alguna en-
titat o museu, per tal que agremiats, 
professors, alumnes, professionals 
i estudiosos del sector de la fusta i 
el moble, i públic en general puguin 
contemplar una joia emblemàtica de 
la nostra història professional, social 
i artística.

Reuneix més de 200 làmines originals 
dels dibuixos que feien els aprenents 
per al seu examen de mestria
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Fab Lab Barcelona és un dels princi-
pals laboratoris de la xarxa mundial 
de Fab Labs, un petit centre de pro-
ducció i innovació a escala equipat 
amb les eines de fabricació digital i 
altres tecnologies per a la producció 
d’objectes i prototips. 

La seu de Barcelona forma part de 
l’Institut d’Arquitectura Avançada 
de Catalunya, on es realitzen dife-
rents programes educatius i d’inves-
tigació relacionats amb les múltiples 
escales de l’hàbitat humà. També és 
la seu de la coordinació global de la 
Fab Acadèmica, un programa que 
en col·laboració amb la Fundació 
FAB i el Centre del MIT promou una 
plataforma d’innovació. L’objectiu 
d’aquest projecte és crear un saló 
de classes, on els estudiants aprenen 
sobre els principis, les aplicacions i 
les implicacions de la tecnologia de 
fabricació digital. 

El Fab Lab Barcelona ha produït ob-
jectes com Hyperhabitat IAAC (se-
leccionat per la Biennal de Venècia) 
o la Fab Lab House (Premi popular al 
primer Decathlon Europe a Madrid). 
Actualment està desenvolupant pro-

jectes en diferents escales, des de 
dispositius intel·ligents per a la re-
copilació de dades dels individus, el 
desenvolupament de la nova gene-
ració de Fab Labs i l’aplicació de la 
Fab City als nous models de produc-
ció de les ciutats.

La missió global dels Fab Lab és 
facilitar l’accés a les eines, el co-
neixement i els mitjans financers per 

educar, innovar i inventar utilitzant 
tecnologia i fabricació digital per 
permetre que qualsevol persona tin-
gui totes les possibilitats de crear un 
objecte. El principal client  d’aques-
tes organitzacions són institucions 
educatives i sense ànim de lucre 
amb les quals s’estableixen convenis 
per fomentar la creació d’elements 
que millorin la qualitat de vida dels 
associats.

Fab Lab 
Barcelona
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Barcelona, 
per la fusta sostenible
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L’administració pública té a les seves 
mans la possibilitat d’utilitzar el seu 
poder com a consumidor responsa-
ble i, mitjançant les seves compres i 
contractacions, impulsar una econo-
mia i una producció ambientalment i 
socialment més sostenibles.

L’Ajuntament de Barcelona ha as-
sumit aquest compromís i ja des del 
2001 treballa per millorar la sosteni-
bilitat del funcionament quotidià dels 
serveis i les dependències municipals 
a través del Programa Ajuntament + 
Sostenible. 

En aquest marc i arran de la seva 
participació en la Coalició Europea 
per la Fusta Tropical Sostenible (EU 
STTC), l’Ajuntament de Barcelona 
ha defi nit el Pla d’Acció de Fusta 
Sostenible (2014 - 2015) de la mà 
d’Ecoinstitut SCCL, una organització 
amb més de 15 anys de trajectòria en 
l’impuls i foment de la compra públi-
ca sostenible.

Per una banda, el Pla d’Acció ha por-
tat a revisar i defi nir, de forma con-
junta i consensuada amb els diferents 
agents municipals (gerències, distric-
tes, instituts, empreses públiques...), 
la nova Política de compra respon-
sable de fusta (2015). La Instrucció 
tècnica per a l’aplicació de criteris de 
sostenibilitat en la fusta (2015) que 
se’n deriva estableix l’obligatorietat 
d’adquirir fusta i productes derivats 
de la fusta amb garanties de pro-
cedència d’explotacions forestals 
sostenibles (certifi cat FSC, PEFC o 

equivalent). Les dades mostren que 
el 77% dels 8.635,70 m3 de fusta ad-
quirida des del 2004 fi ns al 2013 ja 
presenta aquest tipus de certifi cació.
 
Igualment importants són els objec-
tius de promoció d’un major ús de la 
fusta com a material de construcció 
sostenible i renovable, de l’ús d’una 
diversitat més gran d’espècies i de 
fusta autòctona de gestió forestal 
sostenible.

La guia Pautes per a la tria sostenible 
de fusta en elements urbans, la refor-
ma del Velòdrom d’Horta amb fusta 
tropical certifi cada FSC o la rehabi-
litació del casal de barri Can Porta-
bella, on s’ha emprat la fusta (també 
certifi cada) com a element estructu-
ral, són una bona mostra de com l’ad-
ministració pública, i en aquest cas 
l’Ajuntament de Barcelona, pot liderar 
el canvi cap a un model més sosteni-
ble amb el seu propi exemple.

Més informació:

Programa Ajuntament + Sostenible:
www.ajsosteniblebcn.cat/ca/fus-
ta_4008
Ecoinstitut SCCL: 
www.ecoinstitut.coop/
European Sustainable
Tropical Timber Coalition: 
www.europeansttc.com

HELENA ESTEVAN I BETTINA SCHAEFER 

Ecoinstitut SCCL 

MAR CAMPANERO  

Ajuntament de Barcelona
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Pau Ruiz, president del Gremi de 
Fusters de Barcelona, i Francesc 
Pont, primer prohom de la Confraria 
de Mestres Fusters, van recollir de 
les mans d’Artur Mas, president de 
la Generalitat, la Creu de Sant Jordi. 
Aquest guardó, que s’entrega des 
de l’any 1981, és el màxim reconeixe-
ment institucional que pot rebre una 
persona o entitat a Catalunya i pre-
mia el seu treball al servei del país.

L’acte, celebrat al Gran Teatre del Li-
ceu, va comptar amb representants 
de partits polítics i de la societat civil. 
A més del Gremi de Fusters, el pre-
sident Mas va lliurar la Creu de Sant 
Jordi a 27 personalitats i 14 entitats, 
entre les quals destaquen l’actriu 
Emma Vilarasau, el doctor Miquel 
Vilardell, la Facultat de Bibliotecono-
mia i Documentació de la Universitat 
de Barcelona i el Teatre Romea.

Artur Mas va agrair als guardonats 
la seva contribució a fer que “aquest 
arbre anomenat Catalunya, i al qual 
molts han volgut tallar les branques i 
el tronc, aspiri a ser gran i doni molts 
fruits”. En el tram final del seu dis-
curs, el president va honrar el món 
de la fusta amb una cita de l’escriptor 
francès Antoine de Saint – Exupéry, 
qui va escriure: “si vols construir un 
vaixell no comencis tallant la fusta i 

distribuint la feina, primer transmet 
als teus homes l’anhel de la mar lliure 
i oberta”.

La cerimònia va finalitzar amb la in-
terpretació de l’himne nacional de 
Catalunya a càrrec de la Societat Co-
ral Joventut Tianenca, dirigida per Eli 
Canas.

Prèviament a l’acte del Liceu, el Gre-
mi va organitzar una trobada amb 
representats del sector de la fusta al 
Palau Moja per celebrar la concessió 
de la Creu de Sant Jordi. Aquesta 
trobada va comptar amb la presèn-
cia d’una quarantena de persones 

que van escoltar com Pau Ruiz, pre-
sident de l’entitat, demanava “tornar 
a posar en valor la fusta i els seus 
professionals”.

Ruiz, que també va recordar els fus-
ters defensors de la ciutat de Bar-
celona el 1714, no va deixar escapar 
l’oportunitat per alertar que “els 
canvis econòmics ens aconsellen a 
canviar el model del sector”. Les 74 
cartes d’adhesió i recolzament per 
rebre la Creu de Sant Jordi són una 
bona mostra, segons el president del 
Gremi, que el camí encetat és el co-
rrecte.
En el mateix acte, Francesc Pont, 
primer prohom de la Confraria de 
Mestres Fusters, va expressar el seu 
orgull per com el sector de la fusta 
“ha contribuït al desenvolupament 
arquitectònic de la ciutat de Barcelo-
na”. La primera notícia documentada 
al Consell de Cent és de l’any 1257,  
concretament de quan quatre fusters 
van entrar a formar part d’aquest or-
ganisme.

Pont també va voler donar les grà-
cies a totes aquelles persones que 
ja no hi són i que amb el seu esforç 
i treball han contribuït a preservar 
l’ofici de fuster. Un cop finalitzat l’ac-
te, els assistents van gaudit d’un pe-
tit refrigeri amb copa de cava.

Creu de Sant Jordi
El Gremi de Fusters i la Confraria de Mestres Fusters de Barcelona 

reben la distinció de mans del president Mas
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Premis Anells de la Fusta
Els Premis Anells de la Fusta són uns 
guardons promoguts pel Gremi de 
Fusters de Barcelona amb l’objec-
tiu d’oferir un reconeixement públic 
a persones, empreses i entitats que 
s’hagin distingit per la seva contribu-
ció a dignifi car i promocionar el co-
neixement dels ofi cis de la fusta. 

Aquests premis es varen començar a 
entregar el 1992 (i fi ns a l’any 2007) 
sota la modalitat d’una sola catego-
ria. Després d’una pausa de set anys, 
els organitzadors van crear noves ti-
pologies de reconeixements: Anell de 
la Fusta a la Gestió del Bosc, Anell de 
la Fusta al Disseny i Creació en Fus-
ta, Anell de la Fusta a la Realització 

d’Obres Arquitectòniques i Anell de 
la Fusta a la Realització d’Accions de 
Divulgació i Formació.

Des de la recuperació dels guardons, 
l’acte d’entrega es realitza dins de la 
Setmana de la Fusta de Catalunya. El 
llistat complert de tots els premiats 
és el següent.

1992 
Museu d’Art Modern

1993
Gabinet d’Arquitectura M.B.M. 

1994
Secció Tecnològica de l’Escola Tècnica

Superior d’Arquitectura del Vallès 

1995
Direcció General del Patrimoni Cultural

1996
Ajuntament de Lleida

1997
Port Aventura S.A. 

199
Conselleria de Cultural de la Generalitat de Catalunya 

1999
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

2000
I. de Solà – Morales i Rubió, Lluís Dilmé

i Romagós i Xavier Fabré i Carreras

2001
Euroamykasa S.L.

2002
GCA Arquitectes Associats 

2003
Mark Pinney Associates

2004
Òscar Tusquets i Blanca 

2005
Benedetta Tagliabue 

2006
Rosa Rosselló – Interiorista 

2007
Salesians de Sarrià

2014
Modalitat Gestió del Bosc:

al Centre Tecnológic Forestal de Catalunya
 

Modalitat Obres Arquitectòniques:
a CODA, Computational Design Affairs 

 
Modalitat Disseny i Creació en Fusta: al Departament 

de Fusta de l’Institut Miquel Martí i Pol
 

Modalitat Formació, Recerca i Investigació: 
a l’ETSAV Sr. Ramon Sastre i Sastre

En el moment del tancament d’aquesta edi-
ció de l’Anuari, els Premis Anells de la Fus-

ta del 2015 no estaven encara atorgats.



ANUARI DE LA FUSTA 2016

-  28  -

El sector de la fusta de Catalunya ha 
patit una important transformació 
durant els últims anys. A causa de 
la crisi econòmica i, sobretot, de la 
caiguda del sector de la construcció, 
moltes empreses s’han vist obligades 
a abaixar la persiana i moltes altres 
han vist com disminuïa dràsticament 
el seu volum de facturació. Lluny de 
caure en el desànim o la passivitat, 
els principals agents del sector han 
aprofitat la tendència negativa dels 
darrers temps per regenerar-se i 
reinventar-se per poder afrontar amb 
millors garanties el futur immediat.

Aquesta evolució ha estat lidera-
da, en bona part, pel Gremi de Fus-
ters de Barcelona i la Confederació 
Catalana de la Fusta. Les dues enti-
tats van presentar, el passat 22 d’abril, 
les línies mestres del seu projecte de 
futur per al sector català de la fusta 
i el moble en una compareixença al 
Parlament. La trobada, propiciada 
gràcies a la voluntat unànime de tots 
els partits polítics amb representació 
a la cambra catalana, ha servit per-
què Gremi i Confederació il·lustressin 
la realitat actual del sector i les estra-
tègies que estan seguint per impul-
sar-lo. 

A la reunió hi han intervingut An-
ton Bentanachs, vicepresident del 
Gremi de Fusters; Ramon Gabarró, 
president de la Confederació de la 
Fusta; i Salvador Ordóñez, coordi-
nador general del Gremi de Fusters. 
Al seu costat, Florenci Bistuer, ales-
hores secretari del Gremi de Fusters 
de Barcelona; Jordi Gené, director de 
l’INCAFUST; i Josep Escorihuela, con-
seller delegat de Forestal Catalana.

Entre altres qüestions, els tres re-
presentants han ressaltat dues dades 
essencials de l’Informe anual sobre la 
indústria a Catalunya 2013. La prime-
ra: que, tot i que els preus de la fusta 
i el moble s’han mantingut durant els 
darrers quatre anys, el nombre d’em-

preses, la producció, l’ocupació i les 
exportacions han baixat. La segona: 
que aquesta caiguda no ha impedit 
que Catalunya segueixi liderant el 
rànquing d’empreses i d’ocupació 
del sector de la fusta en tot l’Estat.

Aquesta última premissa és la que 
anima els agents implicats a seguir 
treballant per posar al dia el sector 
de la fusta a Catalunya. 

Per aconseguir aquest propòsit, 
el Gremi de Fusters de Barcelona i 
la Confederació Catalana de la Fus-
ta volen integrar les entitats repre-
sentatives del sector –tant a nivell 
territorial com sectorial–, elaborar 
un catàleg de serveis empresarials 
que sigui útil per al sector i connec-
tar amb tots els agents econòmics i 
industrials del sector de la fusta, el 
moble i l’hàbitat, així com amb les ad-

ministracions públiques i els mitjans 
de comunicació.

Paral·lelament, el Gremi de Fus-
ters de Barcelona també ha impulsat 
diversos projectes i esdeveniments 
per donar visibilitat a la revolució 
que viu el sector de la fusta català. 
Els més destacats són la Setmana de 
la Fusta de Catalunya, El bosc és viu 
i ric, els guardons Anells de la Fusta, 
el foment de la formació professional 
dual i de la formació superior en els 
àmbits de l’arquitectura i el disseny 
o la presentació d’una aplicació per a 
mòbils que lligarà de manera ràpida 
i clara les empreses i els usuaris del 
sector a nivell català.

A més, per poder disposar de xi-
fres més fiables i actualitzades, tant 
el Gremi com la Confederació tam-
bé han proposat els partits polítics a 
crear un Observatori de la Fusta que 
aporti dades concloents sobre la si-
tuació general del sector. Aquesta 
petició se suma a la posada en marxa 
de la marca de garantia CATFOREST, 
que distingeix i engloba la qualitat, 
la sostenibilitat i l’origen de la fusta, 
i del segell de qualitat CONSTA, que 
garanteix la fiabilitat de l’activitat co-
mercial de les empreses davant la so-
cietat i els consumidors.

La intervenció dels representants 
del sector de la fusta ha durat gaire-
bé una hora i mitja i ha despertat l’in-
terès de tots els partits presents a la 
Comissió d’Empresa i Ocupació. Els 
polítics han felicitat les dues entitats 
per la feina feta fins ara, les han en-
coratjat a seguir treballant conjunta-
ment per renovar el sector de la fusta 
i han demanat més informació sobre 
aquest projecte global de transfor-
mació. Properament, el Gremi de 
Fusters de Barcelona i la Confedera-
ció Catalana de la Fusta els aportaran 
més documentació amb respostes a 
les seves peticions, així com propos-
tes concretes de col·laboració.

La fusta, 
al Parlament

Les dues institucions volen aglutinar 
totes les entitats catalanes del món de 
la fusta per afavorir l’avenç conjunt de 
totes les empreses del sector i de les 

seves entitats representatives

El Gremi de Fusters de Barcelona i la Confederació Catalana de la Fusta 
exposen davant la Comissió d’Empresa i Ocupació els seus projectes 

per impulsar el sector
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L’Associació per l’Estudi del Moble vol 
compartir la celebració dels seus pri-
mers deu anys amb totes les perso-
nes que integren el sector del moble. 
Empresaris, ebenistes, dissenyadors, 
artesans, restauradors, historiadors i 
tota la resta de professionals que es 
dediquen a aquest immens món del 
moble. Un sector econòmicament po-
tent que aposta per la innovació per 
tal d’adaptar-se a les noves realitats. 

L’Associació sap que passat, present 
i futur formen una línia contínua que 
hem de conèixer,  perquè ens ajuda 
a actuar amb èxit. L’Associació recull 
el saber de generacions per tal que 
serveixi de guia a aquestes noves 
propostes. Cataloga, arxiva, forma 
joves, estudia i assessora. 

L’Associació és una entitat que s’au-
tofinança i que, amb la seva petita 
estructura, ha estat capaç de portar 
a terme un munt d’accions per posar 
en valor el moble, tant antic com con-
temporani: llibres, exposicions, cursos, 

simposis i viatges. Tot plegat, amb 
l’objectiu de difondre el coneixement 
del moble i afavorir el seu interès. 

El moble forma part del patrimoni 
cultural d’un poble. Al ser un objecte 
d’ús quotidià és testimoni de la forma 
de vida dels que el fan servir.  Parlar 
de mobles és, per tant, parlar d’ho-
mes, hàbits, formes de relacionar-se, 
tradicions, materials, tècniques, co-
merç, influències... A Catalunya, el 
coneixement de la història del nos-
tre moble és molt baix. A diferència 
de la majoria de centres del nostre 
entorn és un camp per explorar i es-
tudiar, i tots sabem que el que no es 
coneix no es valora. Ens queda molta 
feina per fer i el sector és el primer 

que ha de ser conscient de la riquesa 
d’aquest patrimoni. 

Des de l’Associació hem pensat que 
el millor regal que us podíem oferir 
pel desè aniversari és un interessant 
llibre on mobles de tot tipus es pre-
senten de tu a tu amb grans obres 
d’art. L’original discurs d’Àngels 
Creus permet que estudis tècnics de 
cadires, taules i armaris de diferents 
èpoques dialoguin amb meravelloses 
joies, pintures i talles de la Fundació 
Mascort.  Un llibre de disseny impe-
cable que ha comptat amb col·labo-
radors de renom internacional, com 
ara Ferran Adrià. Una obra, en fi, que  
uneix, com la vida mateixa i com el 
seu títol proposa, el més exquisit amb 
el més quotidià. Estem segurs que la 
lectura d’aquest llibre serà un plaer i 
farà que us uniu a nosaltres per com-
plir els reptes dels propers deu anys. 

MÒNICA PIERA I MIQUEL

Presidenta de l’Associació 

per a l’Estudi del Moble  

L’Associació per 
l’Estudi del Moble celebra 

el 10è aniversari
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Institució Catalana 
d’Estudis Agraris

La Institució Catalana d’Estudis 
Agraris és una filial de l’Institut d’Es-
tudis Catalans, adscrita a la Secció de 
Ciències Biològiques. La seva seu és 
a l’IEC, carrer del Carme 47, de Bar-
celona.

La ICEA és una entitat científica, tèc-
nica, cultural, de reflexió, d’estudi i 
de debat de les diferents temàtiques 
de l’agricultura, la ramaderia i la silvi-
cultura catalanes i del món rural. La 
ICEA és una institució independent i 
plural. La seva actuació no té finali-
tat de lucre i es basa en la dedica-
ció voluntària dels seus membres. Es 
finança a través de les quotes dels 
membres de la ICEA, el suport de 
l’IEC i subvencions especials que rep 
per a determinades activitats i de di-
ferents indrets. L’actuació de la ICEA 
s’estén als territoris de llengua i cul-
tura catalanes.

Els antecedents de la ICEA els trobem 
en un grup de persones vinculades a 
l’agricultura catalana que, després de 
la dictadura, veuen la necessitat de 
tornar a assolir les fites que havien 
tingut les ciències agràries durant les 
èpoques de la Mancomunitat i la Ge-
neralitat.

Aquest grup aprofita la cloenda de 
l’Àmbit d’Agricultura del Congrés de 
Cultura Catalana del 15 de maig de 
1977 a Lleida per crear una entitat 
que aplega els professionals que s’in-
teressen a estudiar, discutir i cercar 
solucions de cara a la nostra agricul-
tura, en uns moments en què es co-
mença a veure la possibilitat de què 
Catalunya pogués assumir aquestes 
responsabilitats.

Estatutàriament, la ICEA es regeix 
per l’Assemblea General de socis i 

la Junta Directiva formada pel presi-
dent, el vicepresident, el secretari, el 
tresorer, quatre vocals de lliure elec-
ció de l’Assemblea General i un vocal 
nat per cada secció elegit per la ma-
teixa secció.

Una Comissió Permanent per dele-
gació de la Junta Directiva té cura 
dels assumptes de tràmit, autoritza 
les despeses a proposta del treso-
rer, té a càrrec les relacions internes 
i externes de les activitats, proposa 
a la Junta Directiva el calendari de 
reunions dels òrgans de la Institució, 
atén assumptes de solució immedia-
ta que no siguin objecte de l’Assem-
blea i dona compte dels seus acords i 
decisions a la Junta Directiva que els 
rectifica, si s’escau.

IÑIGO REBOLLO

Responsable Secció Forestal ICEA
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Col·legi Oficial d’Agents 
Comercials de Barcelona

El Col·legi Oficial d’Agents Comer-
cials de Barcelona (COACB), fundat 
l’any 1926, és una corporació de dret 
públic amb personalitat jurídica prò-
pia, emparada per la Llei de Col·legis 
Professionals.
Les seves funcions principals són: 

• Protegir i representar la profes-
sió i els interessos dels col·legiats, 
en especial davant de l’Adminis-
tració.
• Adequar la professió a les neces-
sitats de la societat.
• Certificar, formar i titular els 
col·legiats.
• ésser present en la creació de la 
normativa que afecti l’agent co-
mercial.
• Donar serveis professionals i de 
qualitat gratuïts, o de cost mínim, 
que facilitin la tasca professional.

La seva seu social, al carrer Casp 
130, és un edifici de deu plantes 
que acull també el centre formatiu 
ESVEn (Escola Superior de Vendes). 
L’edifici compta amb despatxos i 
sales a disposició dels col·legiats per 
fer reunions amb clients, showrooms 
o congressos. 

En total, el COACB agrupa milers 
d’agents comercials i centenars d’em-
preses recorren a la institució cada 
any per trobar agents comercials 
col·legiats que representin els seus 
productes, perquè confien en les se-
ves garanties de professionalitat. És 
una institució que s’adapta als nous 
temps per poder oferir als seus col·le-
giats la formació, l’assessorament i 
els serveis que necessiten per des-
envolupar la seva professió avui dia. 
Entre els títols i cursos que ofereix als 
seus alumnes, hi ha la Titulació Oficial 
d’Agent Comercial amb acreditació 
de la Universitat Oberta de Catalun-
ya (UOC), cursos subvencionats de 
reciclatge professional, formació in 
company, Grau Superior en Gestió 
Comercial i Màrqueting, càpsules for-
matives gratuïtes i un curs de forma-
ció ocupacional, entre d’altres. 

El COACB disposa d’una borsa de 
treball online exclusiva del sector co-
mercial, (www.comercial-jobs.com), 
que opera a nivell estatal. Al 2014, 
el nombre d’ofertes de feina que les 
empreses van publicar en aquest 
portal va augmentar un 28% respecte 
l’any anterior. 

Anualment, el Col·legi organitza tro-
bades de networking entre col·le-
giats i empreses internacionals, i 
showrooms professionals (sectors 
del moble, la marroquineria i els com-
plements) amb l’objectiu de poten-
ciar les vendes entre els comercials i 
dinamitzar els sectors.

El Col·legi de Barcelona està integrat 
en el Consell de Col·legis d’Agents 
Comercials de Catalunya, entitat que 
agrupa els 10 Col·legis d’Agents Co-
mercials a Catalunya: Barcelona, Gi-
rona, Lleida, Manresa, Reus, Sabadell, 
Tarragona, Terrassa, Tortosa i Valls.

A la vegada, el COACB forma part 
també del Consejo General de Co-
legios de Agentes Comerciales de 
España i de la principal institució 
mundial de la mediació i l’agència 
comercial, la IUCAB (Internationa-
lly United Commercial Agents and 
Brokers), de la qual formen part un 
total de 20 països d’arreu del món. El 
Col·legi també forma part de la Junta 
Directiva de l’Associació Intercol·le-
gial de Col·legis Professionals de Ca-
talunya, tot ocupant la vicepresidèn-
cia sectorial d’Economia i Empresa.
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El Col·legi d’Aparelladors, Arquitec-
tes Tècnics i Enginyers d’Edifica-
ció de Barcelona (CAATEEB) és la 
institució que representa i ordena 
l’exercici de la professió, tot promo-
cionant-la tècnicament, projectant 
la seva funció social i promovent la 
seva excel·lència. 

La seva tasca se centra també en 
treballar per adaptar de manera con-
tinuada els seus professionals a les 
noves exigències que el mercat de-
mana als tècnics i, a la vegada, adap-
tar-los a la progressiva liberalització 
de serveis i mercats, així com als ci-
cles econòmics del sector de l’edifi-
cació. Per dur a terme aquesta tasca,  
s’assumeix igualment el paper d’una 
entitat de serveis, no solament per 
als seus col·legiats, sinó també per a 
la resta de professionals i empreses 
del sector de l’edificació, l’arquitec-
tura i l’urbanisme. D’aquesta manera, 
es contribueix a millorar la qualitat 
de vida de tots els ciutadans. El CAA-
TEEB integra un col·lectiu format per 
8.000 col·legiats i més de 200 socie-
tats professionals, i enguany celebra 
el seu 75è aniversari com a institució.

El CAATEEB és present en el territori 
a través de la seu central de Barcelo-
na i de les delegacions de l’Alt Pene-
dès-Garraf, Bages-Berguedà-Anoia, 
Maresme, Osona, Vallès Occidental 
i Vallès Oriental. La seu central està 
ubicada al carrer Bon Pastor, 5, de 
Barcelona i és una referència cultural 
de la ciutat. A l’exterior llueix el Poe-
ma visual per a una façana, obra del 
poeta Joan Brossa que es compon 
d’un univers de lletres de colors que 
ocupen la façana, coronada per una 
escultura gegant que representa un 
llagost, ideat també per Joan Brossa 
i plasmat pel pintor i dissenyador Jo-
sep Pla-Narbona.

Serveis:
- Pràctica professional
- Serveis jurídics
- Assegurances
- Tramitacions
- Avantatges per als col·legiats
- Activitats culturals i participatives
- Comunicació i pàgines web
- Servei d’atenció al col·legiat
- Serveis al ciutadà

Col·legi d’Aparelladors, 
Arquitectes Tècnics i 

Enginyers d’Edificació 
 de Barcelona
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Recull fotogràfic dels boscos catalans

Un patrimoni viu, 
una riquesa inesgotable

Compromesos amb la gestió integrada, sostenible i eficient
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Recull fotogràfic dels boscos catalans
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El bosc arrriba fins a la llar



ANUARI DE LA FUSTA 2016

-  36  -

Programa Espais  
per a la Indústria i 

la Societat a l’ETSAB

Un dels reptes de la nostra universitat 
i una de les seves vocacions és el ser-
vei a la societat. Aquesta condició no 
s’ha d’entendre en un sentit directe 
d’utilitat i pragmatisme que anul·laria 
la independència i limitaria tot el que 
no fos recerca aplicada. No és men-
ys cert que la distància que existeix a 
vegades entre la formació i les neces-
sitats reals del nostre entorn ha pro-
vocat disfuncions molt més freqüents 
i perjudicials. 

Des de la voluntat de no alterar aquest 
equilibri, el nou equip de direcció de 
l’ETSAB i el seu director Jordi Ros 
van crear una sotsdirecció específica 
per a l’àmbit de les infraestructures, 
els espais i les relacions amb la indús-
tria de l’ETSAB. A més de la tasca de 
reformulació dels espais de l’Escola, 
la seva aposta estratègica és la tro-
bada d’espais de col·laboració i siner-
gies entre la universitat i la societat 
en el seu sentit més ample. Més enllà 
de l’estricte teixit industrial, es volen 
construir ponts amb institucions, em-
preses del sector i fundacions.

La multiplicitat de situacions parti-
culars, conjuntures específiques i, 
fins i tot, interessos dispars dificul-
ten l’establiment d’estratègies clares 
i globals. Això no ens eximeix de la 
tasca de síntesi que eviti precisament 
una constel·lació d’iniciatives par-
cials i sense el ressò que sens dubte 
mereixerien. Així, doncs, es crea el 
projecte Espais per a la Indústria i la 
Societat promogut i desenvolupat 

per l’equip de direcció de l’ETSAB i 
presentat el passat 30 de setembre 
a la nova sala de graus de l’Escola, 
amb la intenció de proposar i definir 
diferents espais de col·laboració que 
puguin permetre no només canalitzar 
les iniciatives de la indústria i la socie-
tat envers la universitat, sinó també 
en el sentit contrari.

El programa permet a les empreses 
adscrites, com ara les que s’integren 
al Gremi de Fusters de Barcelona (re-
centment incorporat al Patronat), el 
desenvolupament d’una sèrie d’ac-
cions articulades en tres àrees fo-
namentals: difusió, docència i recer-
ca. El desplegament del programa 
s’acompanyarà de la revitalització i 
refundació del patronat de l’Escola, 
així com de la creació d’altres instru-
ments que estan en estudi, com ara 
l’àrea d’ETSAB Alumini.

En l’àmbit de la difusió, entre altres 
accions, durant el proper any se cele-
braran els concursos per a estudiants 
de l’ETSAB —per al millor PFC i la mi-
llor tesi doctoral— i per al PDI —per 
a la millor proposta de patent—, així 
com una jornada de fòrum d’empre-
ses i un taller genèric de concursos 
d’empresa dotat amb crèdits acadè-
mics. En relació a la difusió, ja s’han 
posat en marxa col·laboracions d’em-
preses en la docència reglada de l’Es-
cola i s’estimularà la cerca de nous 
espais docents en els dos sentits, 
aportant l’experiència a les aules i, a 
la inversa, el coneixement a les em-
preses.

Per últim, i com a objectiu principal 
del programa, la recerca s’estimularà 
amb programes com el presentat 
a la jornada per l’AGAUR en relació 
al doctorat industrial. Dins de la re-
ordenació de la docència del tercer 
cicle de l’Escola, una nova modalitat 
específica per a l’ETSAB proporcio-
nada al teixit industrial del sector de 
la construcció, s’està estudiant per 
articular-se com a màster industrial i 
porta d’accés al doctorat i a la recer-
ca més productiva des de la voluntat 
de servei d’excel·lència que envolten 
aquestes iniciatives. 

ALBERTO PEÑÍN

Sotsdirector d’Infraestructures 

i Empresa de l’ETSAB
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Beques ETSAB

Ara fa 10 anys, des de l’Escola Tècni-
ca Superior d’Arquitectura de Barce-
lona (ETSAB) es va signar un conveni 
amb el Gremi de Fusters de Barcelo-
na segons el qual es becava el millor 
treball del curs. Aquest projecte era 
una estructura de fusta, que s’havia 
de dissenyar i exposar en un concurs 
final mitjançant un panell DIn A1. Les 
obres presentades eren valorades 
per un jurat format pel president del 
Gremi, el director d’ETSAB, el respon-
sable del departament d’Estructures i 
diferents professors del centre.

En plena crisi, el Gremi no va deixar 
d’apostar per la formació i, per 
aquesta raó, va incrementar el nom-
bre de beques. Durant els deu anys 
d’existència del programa han passat 
més de 200 alumnes, sempre sota la 
tutela d’un servidor i el professor An-
tonio Ortí. 

Els temes dels projectes han estat va-
riats: passarel·les per a vianants, co-
bertes de poliesportius, cobertes de 
piscines, cobertes d’espais públics, 
hangars per a vianants o marquesines.

Els requeriments de l’assignatura su-
posen que l’alumne adquireixi els co-
neixements necessaris per plantejar 
una estructura de fusta, el seu càlcul 
a nivell mínim de predimensionat, el 
comportament davant la seva uti-
lització, així com l’observació de les 
estructures existents, valorant com 
es poden conservar, reparar i recupe-
rar-se. 

Per aquest curs 2015 – 2016, corres-
ponent a l’onzena convocatòria, s’ha 
plantejat un projecte d’una torre 
d’observació al Delta del Llobregat 
amb una altura d’entre uns 20 i 30 
metres.

A tots ens uneix el convenciment que 
la fusta és un material del present i 
sempre, segons paraules d’alguns 
reputats arquitectes, serà el material 
del futur per les seves propietats físi-
ques, mecàniques, calidesa, noblesa, 
la sostenibilitat que representa i la 
millora que s’experimenta després de 
ser instal·lada en edificis malalts. 

Gràcies a tots els participants i, so-
bretot, al Gremi per la seva altruista 
col·laboració. Esperem poder seguir 
uns altres deu anys com a mínim! 

JORGE BLASCO

Arquitecte i professor 

associat d’ETSAB
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La missió del Gremi del Comerç de 
Mobles és ser una institució líder de 
representació gremial, portaveu dels 
interessos comuns dels agremiats i 
impulsora de la promoció comercial 
de les arts decoratives en general. El 
Gremi de Comerç del Mobles es con-
solida com un referent d’informació 
confiable, sustentable i oportuna; ins-
pirador de la informació professional 
dels agremiats i del seu personal.  

La VISIÓ del Gremi de Mobles és 
convertir-se l’any  2018 en un repre-
sentant gremial amb lideratge i trans-
parència, buscant en tot moment re-
colzar i defensar els drets i interessos 
dels nostres agremiats. Tot això es 
farà a través d’aliances estratègiques 
que impulsin el desenvolupament 
professional i personal dels nostres 
agremiats. 

La nostra VOLUNTAT DE SERVEI és 
ajudar els altres a créixer i desenvo-
lupar els seus projectes. L’actitud 
professional del nostre gremi es basa 
a comprendre els problemes i les 
necessitats que puguin tenir els nos-
tres agremiats per donar-los solució 
d’una forma ràpida i senzilla, posant a 
la seva disposició totes les capacitats 
individuals i col·lectives del nostre 
equip de treball.  

Entenem la PROXIMITAT com la 
capacitat per proposar solucions 
adaptades als problemes dels nos-
tres agremiats, apropant-nos a ells, 
fomentant la comunicació i l’empatia 
davant les dificultats que se’ls pre-
senten i així proposar les solucions 
més adequades per a cada un d’ells.

La PROFESSIONALITAT és el rigor, 
la pulcritud, la puntualitat, l’exactitud, 
la comunicació clara i veraç, el com-
promís, la responsabilitat, el respecte, 
l’eficiència i l’eficàcia. Són trets que 
defineixen la professionalitat de la 
nostra plantilla. El nostre propòsit és 
fer bé la nostra feina. 

L’AUSTERITAT és mantenir-se sobri 
en cada moment, fent ús dels recur-
sos a consciència i evitant la ostenta-
ció i la despesa innecessària. La nos-
tra institució aplica amb rigor aquest 
valor en totes les seves decisions, 
sense confondre allò que és superfi-
cial amb el que és necessari.

L’equip està constituït per professio-
nals que s’han guanyat el respecte i la 
confiança dels nostres agremiats. 

L’EQUIP DEL GREMI

Gremi del 
Comerç de 

Mobles
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Barcelona 
 Activa

Barcelona Activa, integrada en l’àrea 
d’Economia, Empresa i Ocupació, 
és l’organització executora de les 
polítiques de promoció econòmica 
de l’Ajuntament de Barcelona. 
Aquesta organització és una societat 
anònima de capital municipal amb 
un consell d’administració format 
per representants de tots els grups 
municipals. S’organitza en dues 
direccions executives de prestació de 
serveis i cinc direccions corporatives 
de caire transversal.

Des de fa més de 25 anys, impulsa el 
creixement econòmic de Barcelona i 
el seu àmbit d’influència donant su-
port a les empreses, la iniciativa em-
prenedora i l’ocupació. Alhora, pro-
mociona la ciutat internacionalment 
i els seus sectors estratègics en clau 
de proximitat al territori. 

La seva missió consisteix en ser l’or-
ganització de referència al servei de 
les polítiques de suport a l’empresa, 
a la creació d’ocupació i a la projec-
ció internacional de Barcelona com 
un entorn excel·lent per a l’activitat 
econòmica i el progrés social. 

Barcelona Activa ha atès 4.293 em-
preses mitjançant els seus serveis i 
programes de suport empresarial, 
que s’integraran a l’OAE (Oficina 
d’Atenció a l’Empresa) i ha acompa- 
nyat 2.653 projectes emprenedors. A 
més, 132 empreses i 15 projectes han 
estat instal·lats a les seves incubado-
res. En l’àmbit d’Ocupació, s’han atès 
19.332 persones, un 46% de les quals 
han trobat feina en sis mesos.

L’any 2014 es va assolir un màxim his-
tòric pel que fa al suport a emprene-

dors, que ha superat per primer cop 
les 15.000 persones ateses (15.384) 
i a elaborat 2.711 nous projectes em-
presarials acompanyats des dels ser-
veis i programes d’emprenedoria de 
Barcelona Activa. D’aquests projec-
tes, s’estima que es crearan prop de 
1.900 noves empreses, que genera-
ran més de 3.300 llocs de treball.

Per dinamitzar la comunitat econò-
mica i empresarial estrangera de la 
ciutat, s’han atès 280 delegacions 
estrangeres en clau de promoció 
econòmica, s’han dut a terme 9 
Barcelona Updates amb consolats, 
cambres de comerç i associacions 
d’empresaris així com 11 actes de ne-
tworking de gran format amb una re-
percussió sobre 1.062 professionals.
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El Gremi de Fusters 
incrementa la seva 

presència als mitjans

El Gremi de Fusters de Barcelona ha 
incrementat la seva presència als di-
ferents mitjans de comunicació du-
rant l’any 2015, tant en els mitjans 
convencionals com en els digitals. 
Entre les aparicions més comentades 
destaca el reportatge del sector fo-
restal català elaborat per l’equip del 
Valor Afegit de TV3, que prèviament 
rebia l’assessorament del servei de 
comunicació del Gremi.

El programa, emès el passat 3 de juny, 
dedicava la seva emissió als recursos 
forestals de Catalunya. L’espai servia 
per recordar que la majoria de boscos 
estan en mans privades i que, preci-
sament per això, cada vegada és més 

difícil poder-ne obtenir un rendiment.
Més enllà del profit que es pugui ob-
tenir amb l’extracció de fusta o de 
fruits, el reportatge també va voler 
destacar el valor econòmic dels bos-
cos en la seva contribució al paisat-
ge i a l’equilibri mediambiental. En 
aquest sentit, es van plantejar dubtes 
sobre com s’han de gestionar els bos-
cos catalans i quin ha de ser el seu 
model de conservació.

Pel que fa a la premsa de paper, mit-
jans com La Vanguardia han publicat 
informació de caràcter econòmic del 
sector de la fusta, a partir d’informa-
ció elaborada pel servei de comunica-
ció del Gremi. Aquesta intermediació 

també es va veure reflectida a prin-
cipis de l’any 2015 amb un article del 
diari Ara, on es parlava de l’impuls a 
la construcció de cases modulars de 
fusta. En l’àmbit digital, s’ha guanyat 
presència en mitjans especialitzats 
com Ecodiari o Madera Sostenible.

En paral·lel a l’actualitat informativa, 
els mitjans de comunicació també 
s’han fet ressò de l’entrega de la Creu 
de Sant Jordi al Gremi, en un acte 
celebrat el 4 de maig al Gran Teatre 
del Liceu, com també de la visita que 
la directiva del Gremi va fer al Parla-
ment de Catalunya per exposar als 
diputats i diputades els principals 
reptes de futur de l’entitat.
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Recull de premsa 
del Gremi de Fusters 
als mitjans 
de comunicació
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El nou conveni del sector de la fusta, 
vigent des de l’any 2014 i vàlid fins al 
2019, permetrà adequar les diferèn-
cies existents en les respectives cate-
gories laborals del sector de la fusta i 
reajustar-les en grups. Per facilitar tot 
el procés, els augments salarials que 
s’originin podran ser absorbits en la 
seva totalitat per qualsevol concepte 
salarial inclòs en la nòmina, excepte 
les hores extres i els complements 
de producció per treball mesurat, 
així com els incentius acordats entre 
l’empresa i els comitès sindicals.

L’adequació de les categories en 
grups professionals es va iniciar l’1 de 

gener del 2014 i fi nalitzarà al 2019. 
En aquest període de sis anys, s’es-
tableix amb caràcter general que, al 
principi del tram, totes les empreses 
amb una diferència salarial del seu 
grup superior a 800 euros bruts po-
dran demanar una pròrroga del pe-
ríode de readaptació. La forma de 
pagament de la quantitat mínima 
anual de 800 euros tindrà efecte des 
del primer dia de validació del con-
veni. Totes les quantitats desviades 
anteriorment seran abonades en la 
mensualitat posterior a la publicació 
de l’acord. Els treballadors que en 
el moment de la fi rma del present 
conveni tinguin un salari base supe-

rior als nivells de referència del grup 
professional número 5 (aproximada-
ment, 21.500 euros) mantindran la di-
ferència amb la creació d’un nou com 
plement que cada empresa haurà 
d’acordar en cada cas.

En cas que, a l’inici del 6è any d’ade-
quació, l’empresa acrediti que la seva 
diferència respecte del Salari de Grup 
és superior a 800 euros bruts, podrà 
sol·licitar a la Comissió Paritària una 
pròrroga del període d’adequació.

MARTA LOZA

Advocada del Gremi

 de Fusters de Barcelona

Regulació laboral, 
progrés econòmic

El nou conveni de treball de les indústries de la fusta de la província de 
Barcelona adequa les diferents categories del sector
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“Estar afi liat 
al Gremi 

em va donar 
coratge per 
afrontar la 
meva nova 
realitat”

Per què has decidit 
marxar a treballar tan 
lluny de casa?
Sempre he admirat les 
persones que es veuen 
obligades a abandonar 
casa seva. Durant la 
meva vida laboral, he 
coincidit amb diversos 
companys que han ha-
gut de posar la subsis-
tència econòmica de 
la família per davant 
de la unitat de pares i 
fi lls. Molts d’ells no han 
tingut més remei que acomodar-se 
a noves cultures, a nous idiomes i a 
nous protocols laborals per poder 
tornar a tenir ingressos fi xes. En el 
meu cas, jo he decidit marxar perquè 
l’oferta que van fer-me era molt bona 
i perquè m’atreia molt la possibilitat 
d’afrontar un repte laboral i personal 
d’aquesta envergadura. Estic gaudint 
molt del nou entorn, de la feina i de 
tot el que estic aprenent.

Com t’ho has fet per no perdre mai 
les ganes de tirar endavant tot i les 
difi cultats laborals que has hagut 
d’afrontar?
He tingut la sort que sempre m’he 
sentit molt recolzat per la meva pa-
rella, la meva família i els meus com-
panys de feina. Tots ells han aconse-
guit que el desànim mai em guanyi i 
que pugui fer realitat aquell vell tòpic 
de “si vols, pots”. A més, el fet d’estar 
afi liat al Gremi de Fusters de Barcelo-
na em va donar coratge per afrontar 
la meva nova realitat, oferint el meu 
esforç i el meu temps perquè altres 
empreses catalanes no haguessin 
de tancar com la meva. La gent que 
m’importava feia una valoració molt 
bona d’aquesta tasca. Això també em 
va acabar de posar les piles per reci-
clar els meus coneixements, tornant 
a estudiar i formant-me en matèries 
que la nova feina amb sol·licitava.

Quins són els països emergents que 
poden donar feina a treballadors ca-
talans?
Ara mateix, n’hi ha bastants. A l’Àfri-

ca, països com Guinea Conakry, Gui-
nea Bissau, Senegal i les excolònies 
portugueses en general. A l’Orient 
Mitjà, l’Aràbia Saudita, el Líban o els 
Emirats Àrabs. La majoria d’aquests 
països estan en creixement constant 
i demanden personal més qualifi cat 
que la població autòctona per a la im-
plementació de les formes de treba-
llar occidentals. Les empreses valoren 
molt la capacitat d’interrelacionar-se. 
En els mesos que porto treballant 
aquí, he conegut bastanta gent que 
ha hagut de marxar dels seus països 
d’origen i reconec en tots ells una 
gran capacitat de sacrifi ci i una fer-
ma voluntat de superació personal.

Què s’hauria de fer per 
tornar a generar feina 
i oportunitats a Cata-
lunya?
Jo crec que es tracta 
d’un treball de cons-
cienciació col·lectiva, 
pensat a mig-llarg ter-
mini i fonamentat en 
quatre línies. La prime-
ra: els catalans hem de 
saber que el mercat és 
obert i global. Igual que 
qualsevol pot comprar 
a la Xina, també hi pot 

vendre. La segona: hem de potenciar 
les escoles de capacitació, donar valor 
als ofi cis i compartir coneixements per 
poder créixer globalment. En aquest 
món, ningú no regala res. La terce-
ra: ajudar i deixar-se ajudar funciona. 
Tenim gremis, associacions, centres 
tecnològics i les millors universitats. 
Per tant, tenim les eines i els operaris. I 
ens tenim també a nosaltres mateixos. 
Confi em-hi i fem-ho servir! I la quar-
ta: necessitem la complicitat de les 
administracions perquè els inversors 
catalans i estrangers tornin a confi ar 
en aquest país. Preguntem-nos com 
s’ho han fet les persones amb èxit. 
Aparquem les pors i treballem per a la 
nostra idea fent servir tots els mitjans 
dels quals disposem.

Trobes a faltar el dia a dia del Gremi 
de Fusters de Barcelona?
L’alarma del mòbil em segueix sonant 
cada dimarts per recordar-me que hi 
ha reunió de junta. Estar al Gremi m’ha 
fet més gran. He passat moments en-
grescadors i altres de no tan divertits, 
però sempre he gaudit treballant per 
un col·lectiu de més de 800 anys i que 
darrerament ha après a volar d’una 
nova manera. N’estic molt orgullós. I 
segueixo tota l’actualitat a través de 
la pàgina web i del butlletí electrònic. 
En defi nitiva, que trobo a faltar el Gre-
mi físicament però, en realitat, estic 
molt connectat amb ell a nivell virtual. 
A més, tornaré aviat de vacances per 
Catalunya i, quan acabi el projecte 
que estic fent aquí, m’hi tornaré a ins-
tal·lar. És una amenaça. 

Pau Ruiz
Un exemple de reinvenció laboral
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Què és la formació en 
alternança i Dual?
La formació en alternança 
i dual combina l’aprenen-
tatge en una empresa 
amb la formació acadè-
mica. Això permet molts 
beneficis, com ara:
• Major integració entre la 
teoria i la pràctica.
• Participació de les em-
preses en els currículums.
• Menor temps d’estudi.
• Formació professional 
adequada a la demanda 
real.

Quin és l’objectiu de la 
formació en alternança i 
Dual?
A Catalunya es vol prio-
ritzar aquest model edu-
catiu que apropa empresa i escola 
amb la finalitat d’afavorir i cobrir les 
necessitats de les empreses i garantir 
que la formació rebuda pels alumnes 
cobreix les necessitats del mercat ac-
tual, de manera que els nostres alum-
nes siguin productius en períodes de 
temps curts i totalment assumibles 
per les empreses.

La nova proposta de formació dual 
a Catalunya, regulada per la resolució 
EnS/1204/2012, de 25 de maig, ofe-
reix un model consensuat de forma-
ció constituït a partir, principalment, 
de les aportacions dels centres d’en-
senyament d’FP i les empreses que 
comencin a implementar-la.

Per dur endavant aquest projecte 
és imprescindible, per una banda, la 
directa implicació del professorat per 
apropar la formació professional a la 
realitat de les empreses i, per una al-
tra banda, que  elles  valorin els bene-
ficis de col·laborar activament en la 

formació dels seus futurs professio-
nals, facilitant l’adaptació del procés 
formatiu a les necessitats reals dels 
llocs de treball que disposen.

Amb la complicitat i correspon-
sabilitat d’ambdues parts, i el suport 
de les entitats i les administracions, 
podrem crear conjuntament un mo-
del que augmenti la capacitació dels 
nostres futurs professionals.

La realitat actual de l’organització 
dels centres de formació professional 
i l’estructura modular dels continguts 
dels cicles permet una gran flexibi-
litat i adaptabilitat a les necessitats 
de formació del personal treballador 
i ofereix la possibilitat d’adquirir les 
competències necessàries tant a les 
aules i tallers dels centres de forma-
ció professional com a les instal·la-
cions de les pròpies empreses.

Com intervé l’empresa
El model de formació professional 

dual permet la participa-
ció de forma molt activa i 
en primera línia a les em-
preses en el procés for-
matiu dels alumnes.

Mentre que fins ara els 
continguts curriculars de 
la formació professional 
ja venien donats, en la for-
mació dual, l’empresa pot 
participar en ells de forma 
activa impartint-los a les 
seves instal·lacions i pel 
personal escollit. Aquest 
nou escenari aconsegueix 
que l’empresa faci arribar 
el seu coneixement als 
alumnes que ja formen 
part de la seva plantilla.

Aquest procés d’apre-
nentatge prèviament 
consensuat amb el centre 

(i que sempre és, com a mínim, un 
terç del total de continguts del cicle 
objecte de la formació dual) garan-
teix un mínim  de més de 900 hores 
d’estada de l’alumne a l’empresa en 
qualitat de treballador i amb tots els 
drets i obligacions que això comporta 
per  a totes les parts.

El centre i l’empresa pacten els 
continguts que l’alumne aprendrà en 
el centre de treball ajustant-los a les 
necessitats i el perfil del lloc de tre- 
ball que ocuparà. 

La signatura d’un conveni entre les 
parts garanteix el compliment dels 
pactes i acords fixats.

El seguiment de tot el procés corre 
a càrrec dels tutors d’empresa i cen-
tre, prèviament designats i que han 
de garantir el compliment del conve-
ni. 

Existeixen diferents modalitats de 
contractació que donen cobertura le-
gal a l’estada de l’alumne a l’empresa.

Formació 
Professional 

Dual
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Segell 
de qualitat 

Consta
El distintiu certifica la qualitat i responsabilitat legal 

d’empreses del sector de la construcció i afins dedicades 
a la rehabilitació d’edificis

Consta, la Fundació Privada 
per a l’Ordenació del Sec-
tor de la Construcció i Afins 
a Catalunya, és un registre 
d’empreses impulsat pel Gre-
mi de Constructors d’Obres 
de Barcelona i Comarques 
i la Cambra Oficial de Con-
tractistes d’Obres de Cata-
lunya, gestionat per Applus+ 
i amb el recolzament de la 
Secretaria d’Habitatge de la 
Generalitat. L’objectiu de la 
seva existència és impulsar la 
qualitat del servei per tal de 
donar les màximes garanties 
al consumidor i també lluitar 
contra l’intrusisme professio-
nal dins del sector. 

Consta distingeix aquelles 
empreses i professionals que fan una 
aposta clara i decidida per valors com 
la formació i fidelització del seu per-
sonal, la prevenció de riscos o l’aten-
ció diligent de tot tipus de queixa o 
reclamació duta a terme pel client. 
Com a segell de garantia de bons pro-
fessionals i de feina ben feta, Consta 
suposa un avantatge competitiu que 
distingeix aquestes empreses davant 
la competència, aconseguint així un 
millor posicionament en el mercat. El 
client tindrà constància que l’entitat 
pertany a un grup selecte d’empreses 
de qualitat mitjançant una llista públi-
ca, de lliure accés i sempre actualitza-
da, de les empreses inscrites. Aquest 

llistat es podrà visualitzar a la web de 
Consta (www.consta.org). 

Consta és accessible a aquelles em-
preses que, amb una experiència mí-
nima d’un any, dediquin tota o una 
gran part de la seva activitat a la 
construcció i afins, reforma, mante-
niment o rehabilitació d’habitatges.  

A Catalunya pot inscriu-
re’s en el registre Consta de 
forma voluntària si es com-
pleixen els següents paràme-
tres:
• Ser una empresa legalment 
constituïda.
• Complir la legislació aplica-
ble.
• Garantir els drets de l’usua-
ri.
• Actuar sempre seguint 
unes pautes òptimes de qua-
litat i atenció al client.
• Aplicar els procediments 
de contractació, seguretat, 
salut i garantia establerts per 
Consta.
• Aportar i mantenir actualit-
zada la documentació d’ava-
luació i enregistrament de 

Consta.
• Facilitar la realització d’auditories, 
actuacions d’avaluació i seguiment es-
pecificats en el reglament de Consta. 

Les empreses del registre Consta 
representen una garantia de profes-
sionalitat i qualitat per als clients. Al 
conjunt de la societat, el segell pro-
porciona:
• Major transparència del mercat, al 
facilitar la diferenciació i tria de les 
ofertes més professionals.
• Garantia de compliment pel que fa a 
la qualitat-preu i terminis dels treballs 
contractats i desenvolupats per l’em-
presa proveïdora dels serveis.
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PICh-AGUILERA
incorpora la fusta 

al seu dia a dia

Pich-Aguilera Arquitectos SL és la 
unió d’esforços de Felipe Pich-Agui-
lera i Baurier i Teresa Batlle i Pagès. 
Aquest despatx ha dissenyat edificis 
com l’Hospital Universitari de Reus, 
el Parc Científic – Tecnològic Agro-
alimentari de Lleida, l’Escola IESTUR 
(Mèxic), el pavelló de l’Expo 2014 
d’Horticultura de Qingdao (Xina) i 
l’edifici judicial de Vilafranca del Pe-
nedès. 

Des de l’any 1986, Pich-Aguilera ha 
combinat la seva activitat amb un 
total respecte al medi ambient i un 
desig d’establir una relació més esti-
mulant amb l’aplicació dels recursos 
naturals en els seus projectes. Preci-
sament, en un intent de trobar noves 
tècniques arquitectòniques, aquesta 
empresa comença a utilitzar la fusta 
en els seus treballs.

Segons Felipe Pich-Aguilera, soci 
fundador del despatx, “cal puntualit-
zar que no estem assistint a una nova 
era de l’arquitectura en fusta, sinó 
que aquest material té certes pro-
pietats que el fan apte per a qualse-
vol projecte, així com passa amb els 
elements que hem conegut fins ara”. 
En aquesta línia, Pich-Aguilera també 
reclama que no s’intenti traslladar la 
manera d’entendre la fusta del nord 
d’Europa a l’Estat espanyol i rodalies, 
perquè “el factor ambiental és clau 
per entendre els beneficis que repor-
ta la fusta en determinades zones”.

A més de l’activitat arquitectònica, el 
despatx ha creat recentment Piche-
nergy, una divisió que proposa so-
lucions relacionades amb l’àmbit de 
la sostenibilitat, davant d’un context 
social marcat per la creixent deman-

da energètica i l’augment dels preus 
de l’energia. Fins ara, la majoria d’ac-
tuacions a nivell de reformes energè-
tiques han incidit exclusivament en 
modificar instal·lacions i, per millorar 
en aquest àmbit, cal reduir els costos 
d’explotació, optimitzar les superfí-
cies i revitalitzar la seva imatge exte-
rior.

Dut a la pràctica, aquesta idea es 
plasma en el programa PAREER –
CRECE, un pla d’ajuts impulsat pel 
Ministerio de Industria, Energía y Tu-
rismo que vol promoure la realització 
d’actuacions de reforma que afavo-
reixin l’estalvi energètic, la millora de 
l’eficiència energètica i la reducció de 
les emissions de diòxid de carboni en 
els edificis existents, independent-
ment del seu ús.
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ARQUIMA

La missió d’ARQUIMA consisteix en 
oferir una alternativa sostenible per a 
la construcció d’edificis, respectuosa 
amb el medi ambient i energètica-
ment eficient per reduir el consum 
excessiu d’energia i l’excés d’emis-
sions de CO2 al planeta.

Aquests resultats són possibles utilit-
zant un material com la fusta, proce-
dent de boscos gestionats de manera 
sostenible, amb un cost energètic de 
transformació mínim i amb unes míni-
mes emissions de CO2 per a la cons-
trucció d’edificis de consum energè-
tic gairebé nul (nZEB: nearly Zero 
-Energy Buildings).

La seva visió consisteix en arribar a 
ser una empresa exportadora de re-
ferència mundial per a la innovació 

continúa dels sistemes constructius 
modulars, sempre utilitzant mate-
rials sostenibles i fabricant edificis de 
consum energètic nul. D’altra banda, 
també es treballa per introduir en els 
habitatges més alts estàndards d’efi-
ciència energètica de caràcter inter-
nacional com Llegiu, Bream, GBC o 
Passivhaus Institut. 

Per què triar Arquima? La raó és sim-
ple: l’avala els 15 anys d’experiència 
en el sector oferint solucions inte-
grals amb la fusta com un dels seus 
protagonistes. Tot el procés d’arqui-
tectura, enginyera i fabricació pròpia 
està fet per un multidisciplinar equip 
de professionals. A més de l’alta qua-
litat dels treballs, el client també valo-
ra els terminis reduïts d’entrega dels 
projectes.

Un dels exemplars més clars de la in-
novació a Arquima és el seu sistema 
modular amb estructura de fusta, que 
s’utilitza especialment per a la fabri-
cació d’habitatges unifamiliars i petits 
edificis de fins a dues plantes d’alça-
da. Es tracta d’un sistema propi basat 
en un entramat lleuger de fusta amb 
el qual es poden construir habitatges 
de gran qualitat a preus competitius. 

La llista d’edificis on ha participat 
aquesta empresa amb seu a Sant 
Andreu de la Barca i Madrid és molt 
extensa: Surf House Ibiza, Boutiques 
Marina Ibiza, Centre Cívic l’Ametlla, 
Edifici Pàdel Barcelona, Residència 
Barcelona, Mòdul Estrella Damm de 
Barcelona, Casa Calella de Palafurge-
ll, Casa Mieres o Casa Vega a León. 
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hOUSE hABITAT

House Habitat construeix cases sa-
ludables i eficients energèticament, 
basades en l’arquitectura bioclimà-
tica amb l’ús de materials ecològics, 
de consum quasi nul en calefacció i 
refrigeració, que aporta als seus habi-
tants un alta qualitat de vida. Dissenys 
totalment personalitzats i pressupost 
amb tot inclòs, com també acabats 
exteriors i interiors al gust del client.

Habitatges construïts amb fusta de 
primera qualitat, controlada per l’Aso-
ciación Española para la Sostenibili-
dad (PEFC) i especialment tractada 
per aquest tipus  de construccions, 
complint així amb tots els requisits 
d’aïllament tèrmic, acústic i de resis-
tència estructural exigits pel nou codi 

tècnic de l’edificació (C.T.E.).

El consum dels seus habitatges és 
molt inferior al d’un habitatge con-
vencional i aquesta disminució es tra-
dueix en un important estalvi econò-
mic en les factures d’energia durant 
tota la vida útil de l’habitatge. La seva 
qualificació energètica és de tipus A.

Aquesta empresa utilitza la fusta 
perquè és un element flexible, regu-
lador de la temperatura, higroscòpic 
i el seu procés de producció no con-
tamina. La seva aplicació en portes i 
finestres és un èxit pel seu preu alta-
ment competitiu i les garanties d’es-
tanquitat. 

La missió de House Habitat és oferir 
solucions per viure, mitjançant dife-
rents tipus d’habitatges, sempre sota 
el paraigua de l’ecologia, un clima de 
confiança i un alt grau de professio-
nalitat.

En paral·lel, l’empresa amb seu a Olesa 
de Montserrat i Girona també aposta 
per la construcció de cases passives. 
Habitatges eficients energèticament, 
on es combinen diferents elements 
de l’arquitectura bioclimàtica. Aques-
ta tècnica permet que, durant tot 
l’any, tots els racons de la casa tin-
guin una temperatura confortable. La 
Unió Europa vol que, al 2020, tots els 
edificis de nova construcció tinguin 
un consum d’energia quasi nul. 
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CENFIM 
Centre d’innovació en moble 

i hàbitat de Catalunya

CENFIM és una fundació sense ànim de lucre que té en 
el seu patronat les associacions empresarials de la fusta i 
moble de les quatre demarcacions catalanes, l’administra-
ció (Conselleria d’Indústria) i la universitat. 

L’objectiu de CENFIM és potenciar la competitivitat de 
les empreses catalanes. Per dur-ho a terme, es realitzen 
projectes d’R+D+l, formació a treballadors i prestació de 
serveis tècnics a les empreses. La seu central de CENFIM 
és al municipi de la Sénia (Montsià), on també es disposa 
de laboratoris equipats amb sales de formació. L’entitat 
també té una oficina a Barcelona. 

Des de la seva posada en marxa, l’any 2006, CEnFIM s’ha 
especialitzat en:
• Contract: Recolzament amb assessorament i formació 
a les empreses que operen en el canal contract d’equipa-
ment de col·lectivitats. 
• Ecodisseny i producció sostenible: Formació de tècnics 
d’empresa en cadena de custòdia i disseny de productes 
atenent al seu anàlisi del cicle de vida.
• Màrqueting: Gestió i promoció de la marca de l’empre-
sa a les xarxes socials, ajuda en la implantació de comerç 
electrònic i estudis de mercat. 
• Exportació: Assessorament en la implantació en mer-
cats emergents, promoció de consorcis d’exportació i 
showrooms. 

• Formació per a empreses i ocupacional: Formació per a 
directius i tècnics d’empresa en àrees relacionades amb 
marquèting, disseny i producció. Formació per a aturats. 

Són projectes destacats de CENFIM: 
• InteriHOTEL: Punt de trobada de l’oferta i demanda de 
productes per a l’interiorisme hoteler. Adreçat a fabri-
cants de producte per a contract i operadors amb oferta 
integral (www.interihotel.com).
• Showroom contract a Barcelona: Gestió d’un showroom 
contract adreçat a la prescripció compartit per 14 empre-
ses al Passeig de Gràcia, 81, de Barcelona (www.wecon-
tract.com).
• Finestra sostenible: Disseny i gestió de qualitat d’una 
finestra de fusta amb característiques d’aïllament millo-
rades, utilitzada per més de 30 fusteries (www.finestra-
sostenible.com).
• EC04VET: Creació de continguts formatius en ecodis-
seny, amb la coordinació de 9 entitats europees (www.
eco4vet.com). 
• FURnITSAVER: Realitat augmentada i virtual aplicada a 
les vendes de mobiliari (www.furnitsaver.com). 
CEnFIM té 74 empreses associades dels sectors de la 
fusta, el moble i l’hàbitat. L’associació de les empreses a 
CENFIM permet rebre informació, ser soci preferent en els 
projectes que es desenvolupen i gaudir de descomptes en 
tots els serveis.
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InterihOTEL

InteriHOTEL és el major showroom 
especialitzat en interiorisme d’ho- 
tels a l’Estat espanyol, on els hotelers 
i els professionals de l’interiorisme 
contacten amb una selecció de les 
millors empreses de project manage-
ment i fabricants d’equipament con-
tract per a interiors d’hotels. Aquest 
any se celebra del 21 al 23 d’octubre 
al CCIB (Centre de Convencions In-
ternacional de Barcelona).

A més, InteriHOTEL prepara pa-
ral·lelament al marketplace i al seu 
complet showroom un conjunt d’ac-
tivitats i sessions tècniques de trans-
ferència de coneixement denomina-
des IH Meeting & Congress. La seva 
celebració aportarà valor a tots els 

participants a aquest esdeveniment: 
tant a expositors i fabricants espe-
cialitzats en contract com a visitants 
(hotelers, responsables de compres, 
interioristes i arquitectes especialit-
zats). Les diferents sessions i activi-
tats del programa es duran a terme 
durant els tres dies de l’esdeveni-
ment en la Knowledge Area, un es-
pai específic concebut dins del propi 
marketplace per a la transferència de 
coneixement, el debat, la promoció 
d’idees innovadores i el networking 
professional. 

D’altra banda, cal destacar que, fruit 
de la missió inversa que InteriHO-
TEL realitza en aquesta edició, tam-
bé participaran en aquestes sessions 

els principals arquitectes i gestors 
de projectes de Llatinoamèrica i els 
Estats Units, els quals afegiran va-
lor al programa d’activitats paral·le-
les aportant la seva experiència, així 
com atorgant les claus per a un en-
focament internacional de l’activitat 
econòmica.

Seguint amb la dinàmica d’anys ante-
riors, InteriHOTEL facilitarà que el vi-
sitant pugui programar la seva agen-
da de reunions face to face amb els 
expositors i, a més, en aquesta edició 
s’ha creat un programa premium de 
reunions exclusives entre responsa-
bles de compres de cadenes hote-
leres espanyoles i alguns operadors 
contract seleccionats. 
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Llibres per a l’empresa (i la vida)
‘Els 7 hàbits de la gent altament efectiva’
Gairebé tothom sap que el seu comportament, tant a la feina com a la vida privada, po-
dria millorar en molts aspectes. El problema és com aconseguir-ho.
Stephen R. Covey, l’anomenat Sòcractes americà, no es dedica a donar consells paterna-
listes. El seu mètode és clar i eficient: un curs intensiu dividit en només set etapes perquè 
tothom pugui entendre’l fàcilment i posar-lo en pràctica d’una manera senzilla i eficaç. 
La clau d’aquest mètode és que és perfectament adaptable a la personalitat de cadascú 
i, a més, es pot aplicar en tots els àmbits de la vida.
Per assolir aquesta efectivitat total, Covey relaciona cada un dels set hàbits amb casos 
concrets en els quals el lector es podrà veure reflectit. Aquests exemples l’ajudaran a 
identificar ràpidament els seus punts més febles i a trobar, finalment, la clau del canvi.

‘Atreveix-te a ser un líder’
Ningú no és un líder si no ho és per a ell mateix. Aquest no és un llibre d’empresa, sinó 
una proposta per aplicar en tots els àmbits de la vida: en un equip de futbol, una associa-
ció de veïns, en un projecte humanitari o en l’organització d’un acte públic. El ventall de 
possibilitats que desplega Félix Torán és infinit. Si seguim els passos correctes, tindrem 
l’ocasió de descobrir el potencial que resideix en cadascun de nosaltres i que ens pot 
convertir en un nou líder. En algú que marca la diferència. Aquesta obra ens ajudarà a 
crear i mantenir el nostre propi projecte. A adquirir les qualitats pròpies d’un líder cons-
cient que no només aconsegueix l’èxit, sinó que ho fa per la via de la felicitat. Per a ell i 
per als altres. La missió d’aquest llibre és crear els líders del futur, conscients de ser-ho.

‘Tu pots’
Amb un llenguatge directe, descarat i sense embuts, Joaquín Lorente –un dels creatius 
de la comunicació més importants del món– concentra la seva llarga experiència i con-
verteix cada pàgina d’aquest llibre en un constant viver d’idees útils. La conclusió final 
és molt senzilla: si tu mateix no condueixes el teu propi cervell, n’hi haurà d’altres que 
ho faran per tu. 

‘La teva idea mola’
Mr. Wonderful ens presenta aquest petit manual de l’emprenedor empedreït. Un llibre 
dedicat a tots aquells que teniu ganes de fer coses a la vostra manera i que desitgeu 
viure la vostra pròpia aventura. La teva idea mola és aquesta petita empenta que tots 
necessitem per tirar-nos a la piscina i començar a convertir els nostres somnis en realitat, 
siguin els que siguin. Perquè, si vols, pots. O és que prefereixes quedar-te amb les ganes 
de provar-ho?
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“És imprescindible unifi car 
millor les prioritats i els 

recursos, consensuar 
estratègies i actuar plegats”

Joan Josep Royo i Cabanes
President de la Confederació Catalana de la Fusta

A quines entitats representa la Con-
federació Catalana de la Fusta (CCF) 
i quins són els seus objectius i activi-
tats principals? 
La Confederació té com a fi nalitat la 
defensa i promoció dels interessos 
econòmics i socials de les empreses 
del sector de la fusta i el moble a Ca-
talunya a través de l’agregació de la 
capacitat d’acció de les associacions 
i federacions empresarials de les 
quatre províncies de Catalunya. Ac-
tualment representem entre 15.000 
i 17.000 treballadors/es i unes 2500 
pimes. 

Els nostres objectius són la re-
presentació sectorial davant les ad-
ministracions públiques, la negocia-
ció col·lectiva laboral, el foment del 
diàleg social, la promoció de la for-
mació sectorial i la potenciació de la 
competitivitat de les empreses a tra-
vés de mesures d’estímul de la inno-
vació i la internacionalització.

Actualment també treballem amb 

cada subsector, rematants, serrado-
res, fustaires, industrials del parquet, 
etc. per donar una cadena de valor a 
la fusta en general.

Des de la seva perspectiva, quina és 
la situació del sector forestal a Ca-
talunya i quines orientacions de polí-
tica forestal creu que serien les més 
adients?
Segons les dades de les que dispo-
so, el 60% de la superfície de Cata-
lunya és forestal. Estem parlant de 
més de dos milions d’hectàrees, de 
les quals més de la meitat correspon 
a superfície arbrada. Però malgrat 
aquest gran potencial, aquest sector 
només representa l’1,3% del que mou 
el sector de l’agricultura i la ramade-
ria anualment. A més, el cost dels tre-
balls forestals ha augmentat i el preu 
de la fusta ha baixat... Tot indica que 
el sector forestal català pot i necessi-
ta millorar la seva situació.

És molt important que, siguin qui-

nes siguin les polítiques aplicades, 
respongui a plans a mig i llarg termini, 
a cinc, deu i quinze anys vista. També 
és imprescindible unifi car millor les 
prioritats i els recursos, consensuar 
estratègies i actuar plegats. Actual-
ment el 80% dels boscos són de pro-
pietat privada i el 20% públics, i totes 
dues parts han de quedar satisfetes i 
treballar conjuntament. 

Podem prendre com a referència 
els models que han tingut èxit a altres 
països com Euskadi, França o Àustria 
però les hem d’adaptar al territori i 
els seus actors i protagonistes. 

Com creu que es pot millorar la re-
lació entre la producció forestal i les 
indústries de la fusta a Catalunya?
L’ordenament efi caç del recursos 
disponibles i un bon aprofi tament 
sistemàtic dels espais naturals és la 
base per establir una millor relació. 
Les empreses extractives i de prime-
ra transformació necessiten un pla 

Propietaris forestals privats i públics, administració, indústries, societat...
Coneixem a fons els avantatges i benefi cis que la fusta ens pot aportar? Com els podem 
fer realitat? El president de la Confederació Catalana de la Fusta, Joan Josep Royo, ens 

explica en aquesta entrevista el seu parer sobre l’actual situació del sector català.

Joan Josep Royo i Cabanes ha treballat tota la vida en el sector de la fusta 
i el moble. És empresari i ha estat representant de diverses associacions 
i organitzacions de la província de Tarragona. Des del passat mes de juny, 

també és el president de la Confederació Catalana de la Fusta. 
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estructurat per modernitzar-se els 
propers anys. Les indústries de la fus-
ta volen assolir major competitivitat 
al mercat, i unifi car criteris i objectius 
seria l’escenari ideal.

Des de la Confederació Catala-
na de la Fusta volem contribuir a un 
major debat i consens entre el sector 
privat i el públic i les diferents indús-
tries i subsectors de la fusta. 

En quins casos i com creu que és 
possible augmentar l’ús de la fusta 
catalana per part de les indústries?  
Com he dit abans, el potencial del 
sector és molt gran. Els darrers anys 
s’estan fent més esforços en aquest 
sentit, signant convenis entre entitats 
i l’administració, potenciant la bio-
massa, fent iniciatives conjuntes, es-
tratègies de promoció… Per exemple, 
un gran encert va ser la creació de la 
marca CATFOREST, amb la fi nalitat 
de permetre a prescriptors, consumi-
dors i la societat en general, identifi -

car els productes forestals dels bos-
cos de Catalunya en el mercat, amb 
garantia de sostenibilitat,  proximitat 
i qualitat.

Quin creu que pot ser el paper de 
l’Administració en  la millora del sec-
tor?

A Catalunya hi ha 194 municipis pro-
pietaris de boscos, que acumulen 
més de 365.000 hectàrees de pro-
pietat forestal (prop d’un 20% de tota 
la superfície forestal de Catalunya), 
una quantitat molt elevada, que con-
verteix els municipis, en el seu con-
junt, en un dels principals actors en la 
gestió forestal a Catalunya, tant per 
la propietat que representen com pel 
seu caràcter d’administració pública 
amb competències forestals en l’àm-
bit local. Coordinar tants interessos i 
situacions diferents ja és tot un repte 
però s’ha de fer en harmonia amb els 
propietaris privats, que representen 

l’altre 80%. 
L’Administració s’ha d’acostar i 

escoltar encara més als propietaris 
privats a l’hora de fer ordenances i 
normatives. També ha de proveir de 
recursos i fi nançament adequats per 
fer-les possibles.

Quines expectatives d’evolució con-
sidera que tenen els diferents sub-
sectors?  
Cada subsector de la fusta té les se-
ves pròpies particularitats. Tot i que 
els problemes de la construcció i la 
crisis econòmica general han afectat 
negativament a tothom, és molt dife-
rent parlar de les serradores que dels 
mobles o els parquets.... Cada sub-
sector lluita com pot però ja veurem 
com evolucionen. El que es segur és 
que anirà molt millor si som capaços 
d’unifi car criteris, voluntats i accions. 
És per això que la Confederació Ca-
talana de la Fusta posa tan d’èmfasis 
reunir-nos i consensuar.

“L’Administració s’ha d’acostar i escoltar encara més els propietaris 
privats a l’hora de fer ordenances i normatives. També ha de proveir de 

recursos i fi nançament adequats per fer-les possibles”
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“El llibre 
respon 
al desig 

personal 
d’ordenar 

el nombrós 
arxiu de 

dades  de 
l’època”

La Fundació Ars, antigament 
reconeguda com l’Associació 
Amics de les Arts i les Lletres 
de Sabadell, ha editat el llibre 
El bosc, patrimoni col·lectiu 
i privat. La política forestal 
de la Generalitat republicana 
(1931 – 1939), obra de l’engin-
yer agrícola Ricard Estrada 
(Sabadell 1950). 

Aquesta obra és una anàlisi 
de les diferents polítiques fo-
restals de la Generalitat repu-
blicana, i conté dades clau per 
interpretar l’origen d’algunes 
de les problemàtiques que el sector 
té en l’actualitat. “El llibre respon al 
desig personal d’ordenar el nombrós 
arxiu de dades  de l’època”.

Dividit en cinc capítols, Estrada fa un 
repàs a aspectes poc coneguts com 
la  primera legislació forestal de l’eta-
pa republicana, l’Administració Fo-
restal Catalana durant la Guerra Civil 
o la creació del cos dels Agents Fo-
restals de Catalunya.

L’autor del llibre destaca “el gran ri-
gor i metodologia amb la qual les 
autoritats tractaven les dades recolli-
des”, afi rma Estrada. La preservació 
del bosc va ser una de les grans prio-
ritats de Francesc Macià, fi ns al punt 
que va ocupar de forma simultània la 
presidència de la Generalitat i la con-
selleria d’Agricultura. 

Abans de la primera regularit-
zació del sector, el 80% dels 
boscos catalans eren de titu-
laritat privada i les autoritats, 
especialment durant la Gue-
rra Civil, necessitats de l’ener-
gia del bosc, de fusta i de 
suro van tutelar les terres per 
explotar-les tot preservant 
els drets dels seus propieta-
ris. “La Generalitat no volia 
pas expropiar les terres com 
molts pensen, sinó vigilar-les 
fi ns que la propietat tornés i 
pogués demostrar la titulari-
tat del terreny”, exclama l’au-

tor del llibre.

En defi nitiva i tal com conclou Ricard 
Estrada, la tasca del govern republicà 
generà un teixit normatiu complex, 
nou a Catalunya, que vetllés per la 
conservació dels drets i impulsa la in-
troducció jurídica moderna del bosc 
com un bé públic i un bé privat.

El pròleg de El bosc, patrimoni 
col·lectiu i privat. La política forestal 
de la Generalitat republicana (1931- 
1939) fou escrit per Jordi Peix (Bar-
celona 1944 – 2014), que entre altres 
coses va ser fundador del Banc dels 
Aliments i membre de l’equip que va 
confeccionar el primer Departament 
d’Agricultura i Ramaderia durant 
l’etapa de la Generalitat provisional. 

Ricard Estrada
La política forestal de la Generalitat 

republicana, a estudi
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HOLALUZ.COM
Pau Vila, 1 08039 Barcelona

93 122 13 20  |  hola@holaluz.com
www.holaluz.com

HOLALUZ.COM
L’energia que busques

A HolaLuz.com no només fem arribar electricitat a llars i 
negocis, sinó que ens preocupem de com la fem arribar i, 
sobretot, del servei que l’acompanya. Potser per això som 
la companyia elèctrica més ben valorada.

La nostra proposta ni vol ni pretén competir amb la d’altres 
comercialitzadores de grans dimensions, més avesades a 
pràctiques sovint poc clares i únicament destinades a re-
captar diners i clients a qualsevol preu. No és el nostre estil.

La proposta d’HolaLuz.com és ben diferent. O això pro-
curem. Ni permanències, ni factures inintel·ligibles dissen-
yades per confondre. I assessorament. Per això posem a 
disposició dels nostres clients un servei personalitzat per 
a empreses que t’ajudarà a treure el màxim rendiment del 
teu negoci.  

A HolaLuz.com optimitzem les condicions fent una pro-
posta de millora dels preus i un estudi de potència, per 
tal que només paguis per allò que necessites. Ni un euro 

més. Una bona manera d’estalviar en la teva factura que et 
proposem a partir dels informes d’assessorament que els 
nostres agents fan sense cap cost ni compromís. A més, 
també t’oferim la possibilitat de rebre una factura agrupa-
da i de gaudir dels avantatges de les nostres plataformes 
personalitzades de gestió de multipunt.

Fer les coses més senzilles no és impossible, és tan sols 
qüestió de voluntat. I nosaltres n’hi posem, i molta. No 
cobrem serveis innecessaris, ens obliguem a ser trans-
parents i apostem per donar informació permanentment. 
Per això, a HolaLuz.com, sempre sabràs què pagues i per 
què. Sense secrets ni subterfugis.

Per tot plegat, cada vegada hi ha més clients que opten 
per una companyia nascuda a Catalunya, que opera 100% 
online i que només treballa amb energies renovables: per 
responsabilitat social i, sobretot, perquè creiem en un 
món millor i més net. Que vulguis formar part d’aquest 
projecte, només depèn de tu. Sempre seràs benvingut.
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LABORAL GROUP

LABORAL GROUP és un servei de prevenció de riscos 
laborals, format per joves professionals, que té l’objec-
tiu d’ajudar les empreses i els empresaris a implantar la 
prevenció de riscos laborals de forma eficient per donar 
cobertura legal a la Llei 31/95. Això ho fan promovent la 
seguretat i la salut dels treballadors mitjançant l’aplicació 
de mesures o accions que preveuen els riscos laborals, la 
identificació d’aquests i la seva posterior reducció o eli-
minació.

LABORAL GROUP neix a l’any 2003 sota el nom de LA-
BORAL RISK, com una societat dedicada principalment a 
l’elaboració de sistemes de gestió i també a la prevenció 
de riscos i salut laboral. Una de les claus de l’èxit de LA-
BORAL GROUP és el compromís, l’esforç i la professiona-
litat de les persones que formen part de l’equip. També 
és molt important la gran capacitat d’adaptació que té 
l’empresa als constants canvis de l’entorn econòmic i em-
presarial, fent que en tot moment pugui garantir l’òptim 
servei a les empreses.

LABORAL GROUP aposta d’una forma molt clara per la 
innovació i l’aprofitament de les noves tecnologies, acon-
seguint una gran millora de l’eficiència del treball i agilit-
zant els processos del dia a dia per tal de poder ser més 

competitius. El grau de compromís de LABORAL GROUP 
vers els clients ha fet que, al llarg dels anys, hagin obert 
noves vies de negoci per donar solució a altres necessi-
tats dels clients, com són LABORAL FORMACIÓn (àrea 
especialitzada en formació per a les empreses a tots els 
nivells) o LABORAL LOPD (àrea per assessorar les empre-
ses afectades per la Llei Orgànica de Protecció de Dades, 
garantint i protegint el correcte tractament de les dades 
personals). Donat el constant creixement de LABORAL 
GROUP, també s’han sumat altres noves àrees de negoci, 
adequant sempre els seus serveis als canvis del mercat i 
buscant sempre el mateix objectiu: oferir el millor servei 
en benefici del client.

LABORAL GRUP disposa de diverses oficines i centres 
mèdics repartits pel territori català, creant una infraes-
tructura òptima per garantir el servei a les empreses. Ac-
tualment, a més, LABORAL GROUP aposta per crear una 
nova xarxa d’oficines per poder donar cobertura a tota la 
península. Una de les principals motivacions de LABORAL 
GROUP al llarg d’aquests anys ha sigut –i segueix sent– 
ser cada vegada més competitius per poder oferir serveis 
amb la millor relació qualitat-preu possible. La millor ma-
nera per poder créixer amb els seus clients i afrontar els 
reptes que el futur plantejarà.

LABORAL GROUP
Bolívia, 160  |  08018 Barcelona

902 999 551  |  correo@laboralgroup.com
www.laboralgroup.com
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Una altra assegurança és possible
La cooperativa Arç, serveis integrals d’assegurances, és la primera corredoria d’Europa registrada 

amb el segell EthSi per oferir assegurances ètiques i solidàries

ARÇ COOPERATIVA

Al llarg de 30 anys, més de 1.650 cooperatives, associa-
cions, entitats d’iniciativa social i OnG –i més de 190.000 
persones a títol individual– han adquirit els serveis d’asse-
gurances ètiques i solidàries de la cooperativa Arç que, a 
diferència de les assegurances convencionals, es basen en 
criteris de sostenibilitat social, ambiental i de transparència.

Els comercials d’Arç fa anys que ofereixen als clients un 
nou concepte d’assegurances guiades pels valors coo-
peratius. Com assenyala Alfonso Bolado, responsable de 
projectes, “cada dia més persones consumidores adopten 
una actitud compromesa en molts àmbits, i en el camp 
de les asseguradores també volen decidir què passa amb 
els diners de les primes i a on es destinen les seves inver-
sions”. 

EthSI, un segell per a la transparència
Com garanteix Arç als consumidors que els productes 
d’assegurances compleixen uns estàndards ètics i solida-
ris? A través del segell EThSI (Ethical and Solidarity based 
Insurance), la primera certificació europea que qualifica la 
gestió ètica d’aquest sector. Arç Cooperativa és, de fet, la 

primera corredoria d’Europa que disposa d’aquest segell.

Valors cooperatius
Els clients que contactin amb la corredoria barcelonina 
descobriran que està especialitzada en tres àmbits molt 
concrets: el sector associatiu català, el de l’economia so-
cial i el de les energies renovables. Els tretze socis i sòcies 
d’Arç aposten per una gestió integral de les assegurances 
a través dels serveis de consultoria i corredoria. Això vol 
dir que estudien, tècnicament, la combinació més adient 
de riscos transferits al mercat assegurador, les garanties 
assegurades i el cost en cada pressupost sol·licitat pel 
client.

Més de 60 acords amb col·lectius
Al llarg de la seva trajectòria, Arç ha signat més d’una 
seixantena de convenis d’intercooperació amb col·lectius, 
empreses, federacions, confederacions i associacions. 
Aquestes aliances permeten oferir als membres dels 
col·lectius, com el Gremi de Fusters de Barcelona, avan-
tatges en la contractació d’assegurances fruit de la com-
pra col·lectiva. 

ARÇ COOPERATIVA
Casp, 43 (entresòl 1a)  |  08010 Barcelona
93 423 46 02  |  arccoop@arccoop.coop

www.arccoop.coop
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CITIZENMAPP

QUÈ ÉS CITIZENMAPP
CITIZEnMAPP és una plataforma web/xarxa social dirigi-
da a smart cities i smart towns, que utilitza la tecnologia 
de mapes per a potenciar la interacció integral dels ciu-
tadans amb les seves ciutats i viceversa, incloent dades 
extretes de diversos portals de dades obertes que han de 
servir com a base perquè els ciutadans generin nous re-
cursos informatius.

CITIZEnMAPP neix amb la voluntat de servir com a 
eina social interactiva de màxima eficiència, dins de l’en-
torn cooperatiu de comunicació, de consum i de l’àmbit 
turístic d’una ciutat, amb l’objectiu d’afavorir les relacions 
entre els seus ciutadans i visitants amb la resta d’actors 
d’una ciutat, el desenvolupament sostenible, la millora de 
la qualitat de vida, la integració de tots els estrats de la 
societat i una major eficiència dels recursos (tant de tipus 
humans com empresarials).

CITIZEnMAPP incorpora canals 
temàtics que permeten aglutinar sota 
un mateix paraigües diversos grups 
d’interès consultables de forma 
transversal. Un exemple d’aquests 
canals serà la incorporació dels punts 
d’interès relacionats amb el món de 
la fusta gràcies al Gremi de Fusters, 
Ebenistes i Similars de Barcelona. 

PERQUÈ ÉS INNOVADOR?
Els rendiments urbans actualment no 

tan sols depenen de la dotació d’infraestructures físiques 
(capital físic) de les ciutats, sinó també, i cada vegada 
més, de la seva disponibilitat i qualitat de la comunicació 
del coneixement i de la infraestructura social (el capital 
intel·lectual i social) que tinguin.

CITIZEnMAPP aglutina els 6 eixos que defineixen el 
concepte de ciutat digital: Economia, Mobilitat, Ecosiste-
ma, Ciutadania, Vida i Governança digitals.
Aquests sis eixos connecten amb les teories del desenvo-
lupament i el creixement urbà. I, per a ser més concrets, 
estan fonamentats en teories de competitivitat regional, 
economia del transport i les TIC, recursos naturals, capital 
social i humà, qualitat de vida i participació ciutadana en 
la governança de les ciutats.

PROPERAMENT
Actualment CITIZEnMAPP està disponible per la ciutat 

de Barcelona en la seva versió web 
per a ordinadors. Properament es 
publicarà l’aplicació per a dispositius 
mòbils. D’altra banda, l’equip de CI-
TIZEnMAPP està treballant en la in-
corporació de noves ciutats de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona així com 
Smart Cities de renom internacional 
com San Francisco, nova York, París, 
Madrid o Sao Paulo.

CITIZENMAPP
info@6tic.com

www.citizenmapp.com
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ADDER GLOBAL

Adder Global és una companyia especialitzada en ser-
veis TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicacions) 
per empreses. Des de l’any 1999, la nostra fi losofi a és la 
mateixa. L’empresa vol que els seus clients estiguin con-
tents, per això intenten oferir la major fi abilitat i seguretat 
en tots els seus serveix. A més, també l’empresa també 
s’ocupa de qualsevol necessitat tecnològica perquè les 
companyies es puguin centrar al 100% als seus negocis.

Els serveis d’Adder Global estan dissenyats per solucionar 
totes les necessitats de qualsevol companyia moderna. La 
proposta passa per unifi car tots els sistemes dedicats a la 
interacció dins de qualsevol empresa, de manera que els 
seus treballadors puguin contribuir al bon funcionament 
d’una forma efectiva i efi cient. 

En el camp de la seguretat, el backup online d’Adder Glo-
bal és una solució per la protecció de dades que no ne-
cessita els requeriments d’una còpia de seguretat, però 
que ofereix màxim rendiment en quan a emmagatzament 
i recuperació de dades. Senzillament amb una connexió 
a internet es generen còpies de forma periòdica amb la 

informació més important. 

La clientela d’Adder Global té a la seva disposició una pla-
taforma corporativa que ofereix recursos computacionals 
(CPU i RAM), ample de banda, direccionalment IP i xarxa 
sota el control del Cloud Computing. Els usuaris poden 
desplegar els seus servidors virtuals i allotjar els seus ERP, 
CRM, servidors de prova i bases de dades en funció de les 
seves necessitats.

Les aplicacions del núvol d’Adder Global estan prepara-
des per cobrir totes les necessitats relacionades amb la 
gestió, col·laboració interna i externa, organització, esca-
labilitat i mobilitat de qualsevol empresa, sense tenir en 
compte la seva mida i característiques.

L’empresa espanyola, amb seu a Barcelona i Madrid, entén 
que no és sufi cient en cobrir les necessitats tecnològiques 
dels serveis que els clients contracten. Per això disposa 
d’una amplia cobertura que permet oferir una resposta 
satisfactòria a qualsevol incidència durant les 24h del dia 
i els 365 dies de l’any.

ADDER GLOBAL
Gran Via de les Corts Catalanes 204B L7, 08004 Barcelona

93 292 78 70  |  info@adderglobal.com 
www.adderglobal.com



ANUARI DE LA FUSTA 2016

-  60  -

SERRADORA BOIX
Toquem fusta!

La manca de cultura forestal de la societat pot contribuir al declivi dels nostres boscos

La fusta és una matèria primera renovable, reciclable, reu-
tilitzable i posseeix unes característiques fisicoquímiques 
que la converteixen en un material molt versàtil. L’apro-
fitament de la fusta crea riquesa per a les zones rurals, 
cofinançant la gestió forestal, reduint el risc d’incendis i 
esdevenint una eina efectiva contra el canvi climàtic, ja 
que la fusta extreta conserva el CO2 fixat, no contamina 
en el seu procés de producció i obté energia dels seus 
propis residus.

Davant aquests nombrosos avantatges de la fusta, un 
es pregunta com és que més del 70% del boscos catalans 
continuen creixent sense gestió, elevant el risc d’incendis 
i amenaçant la sostenibilitat i l’economia. Sovint, se’n res-
ponsabilitza a l’abandonament de l’agricultura tradicional 
o bé a què els productes elaborats amb la fusta dels nos-
tres boscos gairebé no tenen valor afegit (mentre es con-
centren els esforços tècnics i econòmics en la promoció 
de la biomassa, un producte que depèn de les polítiques 
ambientals, de les subvencions i amb un baixíssim valor 
afegit). 

El cert és que existeix una desconnexió entre la realitat 
forestal i la percepció social que és té dels boscos, d’acord 
amb la visió esbiaixada que s’ha format la influent societat 
urbana. La conseqüència d’aquesta situació és una sobre-
protecció estricta de paisatges estàtics fruit de la gestió 
del passat, sense que ningú es pregunti sobre la idoneï-
tat dels paisatges que s’estan generant actualment en 
absència de gestió forestal i, per tant, indefensos davant 
les pertorbacions antropològiques i naturals que afecten 

periòdicament els nostres boscos (terciarització massiva, 
episodis de fortes ventades, incendis, urbanitzacions dins 
de terreny forestal...).

La fusta prové de la principal infraestructura verda del 
país, que ocupa el 60% de la superfície de Catalunya. La 
seva explotació comercial només representa l’1,3% del PIB 
del sector primari però, tot i així, la indústria de la primera 
transformació de la fusta inverteix cada any més de 24 
milions d’euros en la cadena forestal, cofinançant la ges-
tió forestal i generant més de 3000 llocs de treball. El 
desconeixement de la societat urbana d’aquesta realitat 
divideix el tractament polític dels boscos, obstaculitzant 
el seu indispensable reconeixement com a infraestructura 
bàsica del país.

Amb aquestes realitats sobre la taula, ens preguntem si 
no és hora de començar a promocionar per igual la triple 
dimensió de la sostenibilitat forestal: amb la seva vocació 
ambiental, però també la social i l’econòmica. No és hora 
de millorar la comprensió de la societat sobre les relacions 
d’interdependència que existeixen entre els boscos i el 
desenvolupament de la societat (i no només la rural)? no 
és hora d’apostar per una jerarquia d’utilització de la fusta, 
per ordre de preferència ambiental, on la recuperació de 
l’energia a partir d’aquesta sigui al capdavall de la cadena 
forestal?

IOLANDA DOMENJÓ I ESPADA 

Departament Forestal de Serradora Boix

SERRADORA BOIX
Polígon Industrial El Saltet, s/n  |  08692 Puig-reig

93 829 09 00  |  boix@serradoraboix.com
www.serradoraboix.com

Efectes de les ventades del desembre de 2014 sobre dels boscos del 
Vallès Occidental. Font: Departament Forestal Serradora Boix, S.L.

Treballs de restauració sobre els boscos afectats per les 
ventades del desembre del 2014 al Vallès Occidental. 
Font: Departament Forestal Serradora Boix, S.L.
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AIRMATIC S.A. 
Nueva Serie LUMINA de HOLZ-HER: Sistema pionero en términos de efi ciencia energética LTRONIC,

para juntas invisibles perfectas con cantos láser

AIRMATIC S.A., como distribuidor ofi cial autorizado de HOLZ-HER en la zona de Catalunya, ya ha 
tenido sus primeras experiencias con LUMINA durante este primer año de lanzamiento. Gracias a la 
experiencia y formación específi ca de su equipo de servicio técnico para la realización de este tipo

de instalación llaves en mano, se garantiza el 100% su correcto funcionamiento.    

La serie LUMINA es su garantía de calidad, fl exibilidad y 
productividad absoluta.

Concebida para las más altas exigencias con respecto a ca-

lidad, fl exibilidad y productividad. La serie LUMInA ofrece 

una solución de mecanización completa para todo tipo de 

materiales modernos. Gracias a la variedad de programas, las 

máquinas funcionan sin necesidad de abrir la capota, estando 

preparadas inmediatamente para la producción pulsando tan 

sólo un botón. Todo ello gracias al sistema de posicionamiento 

automático de los agregados de mecanizado con tecnología 

de servoejes a control numérico, que garantizan una exactitud 

en la repetición del 100%. Incluso los ajustes de presión y can-

tidad de cola se realizan de una forma totalmente automática, 

adaptándose a las necesidades del momento.

Sistema de encolado Híbrido: Ltronic y Glu Jet en una 
misma solución

La nueva serie LUMINA ofrece una combinación única en el 

mercado para el encolado de tableros: Dos sistemas diferen-

tes, intercambiables en 1 minuto, en una misma solución de 

máquina para garantizar juntas invisibles perfectas. 

-Sistema de encolado Glu Jet: para la aplicación en serie de 

cola PUR y EVA. Listo para encolar en 3 minutos con cola 

intercambiable en formato cartucho y grano. 

-Sistema de encolado LTRONIC: la nueva e innovadora unidad 

de cantos láser de HOLZ-HER, imbatible en cuanto a rapidez 

y rentabilidad.

Sistema Ltronic para garantizar unas juntas invisibles 
perfectas con canto láser

Con Ltronic se pueden mecanizar “cantos láser” coextruídos 

y repintados. El módulo NIR de la unidad Ltronic puede trans-

mitir energía térmica de forma rápida y al lugar exacto y, por 

lo tanto, es ideal para activar la capa funcional de los cantos 

láser.

-Resultados de aspecto perfecto: tono sobre tono gracias a las 

juntas invisibles.

-Sin necesidad de tiempo de caldeo.

-Mecanizado sin ningún tipo de ruido.

-Sin tareas de limpieza.

-Líder en cuestiones de efi ciencia energética.

Destacar que el sistema Ltronic ha sido galardonado con la  

Estrella de Oro en el certamen de AWISA 2014 de Atlanta y 

con el Trofeo Expobois en Paris 2014, en ambas ocasiones, por 

innovación tecnológica. 

AIRMATIC,S.A.
Ca n’Alzina, 112. P.I. Can Roqueta. 08202 SABADELL (BCn)

 Tlf. 93.715.59.90  
e-mail: airmatic@airmatic.es  
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MAELBI

• Quina és la filosofia de l’empresa?
Es podria resumir en: Qualitat, prestància, eficàcia i be-
nefici.
Som una empresa familiar fundada l’any 1923 i que actual-
ment viu la seva tercera generació.

• Quants treballadors i quantes seus teniu?
En aquests moments tenim 3 treballadors i unes instal·la-
cions de 1.200 m2 i potència en kw 180.

• Quins són els vostres principals clients?
Magatzems de fusta i parquetistes, nosaltres estem espe-
cialitzat en la fabricació de tarimes, encadellats, parquets, 
acabats de parquets i motllures. També fabriquem altres 
productes com graons. Sempre dins de les nostres possi-
bilitats, ens adaptem a les necessitats del client, sigui en 
diferents fustes (coníferes, tropicals, exòtiques) o en mi-
des i formes.

• Quines són les vostres intencions de futur?
Consolidar l’empresa i tenir un creixement orgànic sense 
assumir finançament en deute.

• Com veieu el sector de la fusta (en general i, concreta-
ment, a Catalunya)?

Els últims anys molt disminuïda, degut a la crisi de la cons-
trucció. S’ha de tenir en compte, que gran part dels ma-
terials que s’usen dins del sector provenen d’altres països. 
A part, altres empreses estan penetrant dins del país amb 
productes ja acabats i comercialitzacions molt agressives. 

• Quins canvis creieu que han de fer les empreses per 
readaptar-se a la situació econòmica actual?
Col·laboració entre les empreses de tot el sector per crear 
sinèrgies. Tecnologia per ser més competitius. Creació de 
productes propis per importar menys i exportar més. I so-
bretot I+D en disseny.

• Com valoreu la formació acadèmica dels nous fusters?
Els nostres fusters i les empreses de fusteria són bastant 
bones tenint en compte d’on vénen. La seva formació 
acadèmica creiem que és escassa, amb la qual cosa té el 
doble mèrit de proveir un mercat que cada dia es torna 
més exigent.

• Quina relació teniu amb els centres d’ensenyament on 
s’imparteixen els estudis relacionats amb la fusteria? 
Directament no en tenim. La relació que podem tenir l’es-
tablim a través del Gremi.

MAELBI S.L.
Camí de la riereta, s/n | 08907 L’hospitalet del llobregat (Barcelona) Tel. 93 337 19 32

maelbi@maelbi.com
www.maelbi.com 
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En nuestra empresa encontrará cada una de las solucio-
nes en madera para sus proyectos. Nuestra empresa tiene 
la capacidad para ejecutar todo tipo de proyectos, desde 
obras de gran envergadura a los trabajos por encargo de 
decoración más pequeños.

Durante la cadena de servicios cuidamos todos los de-
talles, cada proyecto se estudia, diseña y ejecuta con la 
máxima calidad. El servicio es una parte muy importante 
del trabajo y el cliente para nosotros es un pilar indispen-

sable, por eso se orienta y ayuda a tomar las mejores de-
cisiones para que su proyecto sea como él sueña.
Desde el inicio del proyecto hasta la instalación final ten-
drá personal a su servicio dispuesto a ayudar, aconsejar, 
diseñar, economizar y fabricar los trabajos con las máxi-
mas garantías de una empresa con más de 25 años de 
experiencia.

No dude en consultarnos, nuestro personal estará dis-
puesto a colaborar con ustedes.

SERVIFUSTER
C/energía 24, 08940 Cornellà de LLobregat (Barcelona) - Telef: 93.474.11.12

servifuster@servifuster.com
www.servifuster.com 

 SERVIFUSTER
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CUINES
Mobiliari de cuina modern en llaminats, laques i fusta mas-
sissa. Sempre a mida. Fem mobles especials a petició de 
clients.

BANYS
Mobiliari de bany a mida, amb portes laminades o lacades.

ARMARIS
A mida, tant en alçades com amplada. Portes correderes o 
batents, en fusta massissa, laminada o vidre.

PORTES
Portes d’interior i exterior. Treballem amb els principals 
fabricants nacionals de portes, unifi cant colors i aigues 
amb la resta de mobiliari que fabriquem.

FUSTERIA 
Marcs, fi nestres, portes de fusta massissa, tant en pi, roure 

o fustes tropicals. Sempre assessorant al client amb els 
avantatges de cada tipus, segons ambient i entorn. Esca-
les, baranes i terres en diversos acabats.

EXTERIORS
Pérgoles, terres, baranes i escales en fusta tractada.

RESTAURACIÓ
Restaurem tota classe de mobiliari antic. Tenim amplia 
experiència en aquest camp i domini de les tècniques de 
enbarnissat i color.

ECOLÒGICS
Des de sempre hem treballat amb fusta documentada i 
certifi cada. Els nostres barnissos son a l’aigua i amb certi-
fi cació ecològica per tal de no malmetre el medi ambient. 
En la restauració no es possible treballar amb aquest tipus 
de barnissos, doncs fi ns fa poc anys el tractament es rea-
litza amb dissolvents.

FUSTERIA EBENISTERIA SOLÉ

FUSTERIA EBENISTERIA SOLÉ 
Baró d’Esponellà 8 08031 Barcelona | Telf. 93 4200950 | 609726006 

638086575 | fusteriasole.com | info@fusteriasole.com 

Enric Granados 32  25140 Arbeca (Lleida) | Telf. 973160283 | 629363458
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MECAKIM – MECANITZATS 
DE LA FUSTA KIM, S.L.

Tecnologia, fiabilitat i experiència en la fabricació en fusta

Qui som?
A Mecakim fabriquem de manera personalitzada solu-
cions per a l’interiorisme, la construcció i la industria del 
moble. Disposem d’una llarga experiència, la tecnologia 
mes avançada i un profund coneixement dels materials.
Què fem?
Des de 1982 som especialistes en la mecanització de la 
fusta. Fabriquem mobiliari a mida i altres solucions d’inte-
riorisme altament personalitzades per espais comercials, 
oficines, hotels, centres sanitaris i construcció residencial.
A qui ens dirigim?
Col·laborem amb arquitectes i interioristes en el desenvo-
lupament de solucions adaptades als seus projectes. Tam-
bé treballem per fabricants que necessiten subcontractar 
la producció de components o sèries completes.
Què ens fa diferents?
La personalització, la rapidesa en els terminis d’entrega i 
uns costos molt competitius.
Disposem d’un alt nivell tecnològic per portar a terme els 
seus projectes. Una empresa de mitjana dimensió, estruc-
turada, competitiva i amb una alta capacitat de reacció. 
Treballant amb un alt grau d’eficiència aconseguim una 
qualitat excel·lent i uns costos molt competitius.
La innovació forma part de la nostra cultura i des de els 
nostres inicis, sempre ens hem esforçat per ser líders en 
la utilització de la maquinaria i els materials més avançats.
Tenim experiència internacional doncs hem fabricat com-
ponents i solucions complertes personalitzades per a pro-
jectes a un gran nombre de països d’Europa, Africa, Àsia 
i l’Orient Mitjà.

SECTORS
Solucions en fusta per a diferents sectors
Convertim les propostes que ens envien arquitectes, in-
terioristes i dissenyadors industrials productes i solucions 
constructives altament personalitzades. Fabriquem mo-
bles i solucions completes d’interiorisme per diferents 
sectors com hotels, comerços, franquícies, auditoris, ofi-
cines, biblioteques, edificis públics i altres. També fabri-
quem components per altres sectors industrials.

Interiorisme
Col·laborem amb arquitectes i interioristes per aconseguir 
el millor resultat, el millor termini i el millor cost possibles.

Hotels
Sèries especials de mobiliari i solucions d’interiorisme per 
hotels.

Franquícies
Fabriquem sèries de mobiliari personalitzades per cade-
nes d’establiments comercials i franquícies, adaptant fun-
cionalitats i estils a la personalitat de cada marca.

Subcontractació per a la industria
Fabriquem series de mobiliari especials per a diferents 
marques.

MECANITZATS DE LA FUSTA KIM, S.L.
C/ Llevant 2, Torelló (BCn)

Tel: 938590838  |  Fax: 938596394
info@mecakim.cat  |  www.mecakim.cat
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QUI SOM...
Som una agència que oferim serveis integrals de comuni-
cació. Relació amb mitjans, creativitat, planificació, gestió 
de xarxes socials, entorn web, vídeo i producció d’esde-
veniments són les facetes que desenvolupem en plena 
sintonia i complicitat amb els nostres clients. Creats l’any 
2000, tenim canals d’especialització en els àmbits cultu-
ral, turístic, institucional i fusta.

IMATGE CORPORATIVA
Dissenyem per innovar i crear, però, sobretot, dissenyem 
per vendre.
Modern, fresc, àgil, net, atractiu, innovador, entenedor… 
Aquests són alguns dels conceptes que ens distingeixen 
a l’hora de confeccionar les nostres propostes de disseny. 
Ens adaptem a les necessitats del seu producte i la seva 
acció comercial: en l’elaboració de fulletons de tot tipus, 
cartells, pancartes, catàlegs, paqueteria, display, etc

SOCIAL MEDIA
Gestionem el dia a dia de la seva empresa a les xarxes 
amb les tres D: difonent els seus valors, defensant els 
seus interessos i dialogant amb els consumidors.
Facebook, Twitter, Linkedin, Flickr… les xarxes socials han 

esdevingut una via de comunicació indispensable. Empre-
ses, institucions i organitzacions de tota mena han incor-
porat la presència en les xarxes com un element central 
de la seva estratègia. Com vol que sigui la presència de 
la seva empresa a Internet? Una més entre les milions de 
pàgines que hi ha a la xarxa? Un web que es limiti a es-
perar l’arribada dels internautes? Nosaltres ho tenim clar. 
Per aquest motiu, concebem la comunicació digital com 
una nova acció que obre noves vies d’informació que li 
permetran treure el màxim rendiment a la difusió de la 
seva marca.

PUBLICITAT
Cada campanya és per a nosaltres un repte. Ens la pre-
nem amb la màxima il·lusió que desperta la nostra crea-
tivitat i amb el decidit compromís que sigui plenament 
rendible per als interessos del nostre client.
Comunicar amb estil. Transmetre amb creativitat. Impac-
tar amb notorietat. Promocionar amb eficàcia. Aquests 
són els quatre eixos bàsics que necessita una campanya 
de publicitat. Ens agrada involucrar-nos amb els produc-
tes pels quals treballem i cercar els elements de la seva 
empresa que la fan ser diferent i li aporten un valor afegit.

HYDRA MEDIA
Pilar Franquet, 8, 08870 Sitges (Barcelona)

Tf: 93 894 5375 – 692 528 705 
publicitat@hydramedia.info | www.hydramedia.info | facebook.com/HydraMedia 

Especialistes en el sector de la fusta

HYDRA MEDIA

H Y D R A  M E D I A
A S S E S S O R I A  D E  C O M U N I C A C I Ó



Con motivo de “La Setmana de la 
Fusta”, queremos celebrar con todos 

ustedes nuestro 25 aniversario con unas 
Jornadas de puertas abiertas, los días 

del 26 al 30 de octubre de 2015, 
que tendrán lugar en nuestra 

Sede de Sant Cugat del Vallès.

Avda. Ragull, 78-80 |  08173 SANT CUGAT DEL VALLES (BARCELONA) 
T.: 935902730 | @: scmgroupspain@scmgroup.com

www.scmgroup.com

TECNOLOGIA PARA:   MOBILIARIO     CERRAMIENTOS     DECORACIÓN EN MADERA     TALLERES DE CARPINTERIA



Sistema D+
Decustik 
plus

Sistema PAR
Panells acústics 
ranurats

Sistema PAP
Panells acústics 
perforados

Pol. Ind. Mas Les Vinyes
C/ Llevant 2 / 08570 Torelló (Bcn)
T 938590838 / comercial@decustik.com

Consulta tots els productes 
i característiques a: www.decustik.com

Solucions acústiques personalitzades
per els seus projectes

Sistema PAC
Panells acústics 
corbats




