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Amb aquest ANUARI anunciem que la fusta segueix ben viva i necessària entre no-
saltres, i  és així des dels orígens de la humanitat. Sense ella cap de nosaltres no seríem 
aquí. En les seves múltiples espècies, formats, aplicacions ha permès i ho segueix fent a 
la cuina, la agricultura, la navegació, l’habitatge, l’art, la vida quotidiana...  

Actualment, tenir cura dels boscos no és tan sols preservar-los sinó també saber utilit-
zar-los adequadament, de manera sostenible, de manera que permetin seguir respirant 
aire pur a tots els éssers vius del planeta Terra. 

La aposta decidida per la FUSTA CATALANA Km 0, la re-industrialització de les em-
preses catalanes per fer-les competitives, la integració de totes les entitats que treballen 
pel món de la fusta i el moble a Catalunya, mitjançant un PLA ESTRATÈGIC SEC-
TORIAL adaptat a la nova economia i la societat actual, són l’estructura que articula el 
propòsit d’aquest ANUARI DE LA FUSTA 2017 que tens a les mans. 

Comptem amb tu per construir junts un bon FUTUR SECTOR FUSTA.  

© GREMI FUSTA I MOBLE  www.gremifusters.com  
Travessera de les Corts 361 08029 BCN 933 233 200 

Disseny i maquetació: UP TO YOU STUDIO CREATIVO S.L.
Edició octubre 2016 amb motiu de la III SETMANA DE LA FUSTA DE CATALUNYA 
2016 
És permesa la reproducció total o parcial, prèvia comunicació al titular de l’ANUARI DE 
LA FUSTA 2017 indicant la font. 

Entitat  guardonada amb la Creu de Sant Jordi 2015
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ER-HI O NO SER-HI.
AQUESTA ÉS LA QÜESTIÓS

A

Què és i per a què 
serveix el Gremi?
El GREMI FUSTA I MOBLE 
(anteriorment Gremi de Fusters, 
Ebenistes i Similars de Barcelo-
na) és una de les entitats profes-
sionals encara actives més anti-
gues del món. Fundada el 1257, 
època de gran força pels sistemes 
gremials amb uns objectius que 
perduren actualment però adap-
tats a la realitat d’avui dia i reori-
entats a futur. Així, vetllem pels 
interessos dels professionals i les 
empreses del sector de la fusta, el 
moble i l’hàbitat, així com de les 
empreses i entitats directament 
relacionades amb els seu exerci-
ci i desenvolupament, oferint els 
serveis mes adaptats a les seves 
necessitats. 

“Un gremi en el 
sentit més genuí.
Un equip amb 
ambició de futur”

El GREMI FUSTA I MOBLE 
treballa avui en col·laboració di-
recta amb institucions privades i 
públiques tan de Catalunya com 
de la resta del món. Et convidem 
a conèixer tot el que oferim, i a 
demanar-nos tot allò que trobis 
adequat per  construir un nou 
sector de la fusta a Catalunya i 
pel teu desenvolupament profes-
sionals i empresarial.

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

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

•	 Localitza el personal laboral 
o en pràctiques més adequat 
pels llocs de treball de la 
teva empresa.

•	 Deixa’t acompanyar pel 
nostre equip d'assessors es-
pecialitzats en les teves ne-
cessitats jurídiques, fiscals, 
laborals tant de la teva em-
presa com personals.

•	 Troba a través nostre el fi-
nançament o els inversors 
més adients pel teu projecte.

•	 Evidentment, també et ges-
tionem la teva comptabili-
tat, els teus tributs, les teves 
nòmines…

•	 Participa activament en el 
grup de treball que millor 
s’adapti a la teva activitat.

•	 Crea amb nosaltres la millor 
xarxa de contactes professi-
onals (col·laboradors, pro-
veïdors, clients…)  per a fer 
realitat els teus projectes.

•	 Promociona la teva empresa 
a través dels canals de co-
municació més especialit-
zats del nostre sector, 

•	 Participa en condicions pre-
ferents en les millors fires i 
esdeveniments especialit-
zats del sector.

•	 Vine a fer les teves reuni-
ons de negocis a les nostres 
instal·lacions de Barcelona i 
aparca gratuïtament al nos-
tre pàrquing.

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

•	 Obté les condicions més 
avantatjoses en molts ser-
veis essencials per a la teva 
empresa o per a casa teva.

•	 Participa activament en la 
negociació del conveni la-
boral del teu sector.

•	 Explica directament als nos-
tres representants públics la 
realitat del nostre món per 
què ens tinguin en compte.

El millor Servei 
especialitzat en el 
món de la fusta i 
el moble

Gremi Fusta i Moble | Travessera de les Corts, 361 Entl.1a | 08029 - Barcelona 
Tel. 933 233 200 | secretaria@gremifustaimoble.cat |www.gremifusters.com
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CARTA DEL MOLT HONORABLE PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Em plau d’allò més saludar aquesta nova edició de l’Anuari de la Fusta, una publicació que està començant 
a esdevenir referència per a aquest sector, el de la fusta i el moble, engranatge potent de la indústria cata-
lana i que, malauradament, aquests darrers anys, com molts altres sectors econòmics, ha viscut moments 
difícils.

Només amb tres edicions, aquest Anuari ha aconseguit convertir-se en un pol d’informació i coneixement 
i ha passat a ocupar un espai que convida al debat i la reflexió sobre un sector que viu en una transformació 
constant i que s’enfronta a reptes importants per al seu present i futur.

La fusta prové de la principal infraestructura verda del país. Al voltant de dos terços de la superfície de 
Catalunya és forestal i el seu aprofitament genera riquesa, permet mantenir nets els boscos i és una eina 
efectiva contra el canvi climàtic. És evident, per tant, que junts, Govern de la Generalitat i oficis de la fusta 
en totes les seves vessants -des de l’origen, el bosc i les activitats forestals, fins a la seva transformació i 
l’aplicació final en espais interiors (moble, hàbitat, decoració, indústria...) i exteriors (paisatge, urbanisme, 
arquitectura...)- treballem per revaloritzar la importància de la cultura de la fusta en la nostra societat.

Tres segles després que el batalló del gremi de fusters defensés el baluard de Llevant, l’onze de setembre 
de 1714, vull aprofitar aquestes línies per vindicar aquesta dimensió més social dels fusters i tots els oficis 
vinculats a la fusta, que juntament amb la seva vocació ambiental, i la importància de la seva dimensió 
econòmica, tornen a convertir-se en protagonistes indiscutibles del nostre progrés com a país.

És per això que el Govern de la Generalitat de Catalunya, en els darrers anys, ha fet esforços en aquest 
sentit, impulsant mesures de foment de l’ús de la fusta i productes derivats, de foment de la innovació 
d’aquest sector, revifant el mercat local de fusta de qualitat i oferint recursos per a la modernització de la 
indústria, entre altres. 

No només treballeu la fusta sinó que l’estimeu, i per això us encoratjo que seguiu cercant i trobeu, com 
sempre heu fet, la manera d’explotar el gran potencial de les diferents indústries i subsectors de la fusta.

Com dèieu en la vostra darrera edició de l’Anuari de la Fusta, fusta avui i boscos per sempre! Toquem fusta 
per tal que així sigui!

Carles Puigdemont i Casamajó
Barcelona, Juliol de 2016

ANUARI DE LA FUSTA 2017
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CARTA DE L’EXCEL·LENTÍSSIMA ALCALDESSA DE VIC

Les fires són protagonistes a la nostra ciutat en molts moments de l’any. Vic és una ciutat amb una 
llarga i exitosa trajectòria de fires i mercats, que implica a diversos sectors, des de la ramaderia 
a les energies renovables, passant per la indústria musical, l’artesania o l’activitat econòmica a 
l’entorn de la muntanya, entre d’altres. Creiem en l’intercanvi de coneixement, la dinamització 
comercial i les possibilitats de negoci que ofereixen aquests esdeveniments. És per això que estem 
molt contents de donar la benvinguda a la primera edició de la Fira-Congrés de la Fusta Construc-
tiva que es farà a l’edifici El Sucre el 14 i el 15 d’octubre. Aquesta nova iniciativa dóna la possibilitat 
de posar en contacte les propostes actuals de construcció sostenible amb fusta amb la demanda 
creixent sobre aquesta tecnologia, tant a nivell professional com social, i reforça el nostre interès 
per posicionar Vic com una ciutat que dóna suport a les activitats econòmiques que contribueixen 
a la preservació mediambiental.

Estem convençuts que l’energia és un aspecte fonamental i estratègic de la nostra societat i acon-
seguir ser menys dependents de l’exterior pel seu subministrament és clau. Per això la Fira de 
Biomassa de Catalunya és una altra cita destacada de Vic, que tindrà lloc del 23 al 25 de febrer al 
Recinte Firal El Sucre. És bàsic que els ajuntaments que estem enmig de zones forestals apostem 
per la biomassa, una font d’energia que aporta beneficis ambientals, contribueix al manteniment 
dels nostres boscos, disminueix el risc d’incendis forestals i suposa també una oportunitat de 
desenvolupament econòmic. 

Desitgem que aquesta primera Fira-Congrés de la Fusta Constructiva sigui tot un èxit i agraïm 
als organitzadors, el Gremi de la Fusta i Moble, la confiança en la nostra ciutat per portar a terme 
aquesta iniciativa.

Anna Erra i Solà
Alcaldessa de Vic

CARTA DEL PRESIDENT DEL GREMI FUSTA I MOBLE

Aquest és el tercer any que des del Gremi us proposem de coordinar i donar valor a tot el sector de la fusta 
en general.

Però avui m’agradaria parlar d’un col·lectiu dins d’aquests Sector, per a mi molt important, i que li dóna 
gran rellevància.

Els fusters: són gent que han dedicat la seva vida a un ofici dels més antics i nobles que existeixen. Combina 
saviesa, tècnica i una art que saben transmetre encara de mestre a aprenent.

El fuster ha estat el punt de connexió entre l’industrial, el magatzem o el distribuïdor i el ciutadà que pretén 
tenir un habitatge càlid, acollidor i sà.

Avui, el fuster treballa en un món globalitzat i industrialitzat massivament, que fa aflorar el negatiu de les 
persones i de les organitzacions quan les coses, siguin les que siguin, es porten als extrems. Si alguna cosa 
esperen en aquesta nova etapa és la capacitat de cooperar dels professionals i la creativitat per fer anar les 
coses de manera diferent, les dues coses que han permès l’evolució humana.

Aquest Gremi ha canviat el seu nom darrerament, per tal de potenciar globalment un sector que estava dis-
gregat i des coordinat. Així, de dir-nos GREMI DE FUSTER, EBENISTES I SIMILARS DE BARCELONA 
hem passat a GREMI FUSTA I MOBLE; però que no es pensi ningú que els fusters queden menysvalorats, 
ja per a nosaltres sempre seran el nucli i l’essència des de l’origen d’aquest Gremi que es remunta al 1257.

Es diu que estem a la 4a Revolució Industrial i que com a tota revolució, desapareixeran uns oficis i en 
sortiran de nous. Nosaltres apostem des del GREMI FUSTA I MOBLE perquè el de fuster no desaparegui, 
sinó que es renovi i modernitzi. Per això apostem i treballem  perquè la gent obtingui, a través d’ells, la 
seva casa, despatx o lloc d’esbarjo amb la millor fusta de proximitat, imaginativa, càlida, no contaminant 
ni contaminada.

I el que és més important, que amb aquesta aposta cap a la modernitat sostenible, puguem donar una bona 
feina i un ofici dels més honorables als nostres joves que són el futur de la nostra societat.

Florenci Bistuer i Sanz
President Gremi Fusta i Moble

ANUARI DE LA FUSTA 2017
A
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CARTA DEL PRESIDENT DEL GREMI DE MANRESA

IMPULSEM EL FUTUR

  
És ben cert que de les crisis en surten els millors canvis, i des del “GREMI DE LA INDÚSTRIA 
DE LA FUSTA” de la Catalunya Central (Berguedà, Moianès, Bages) després d‘uns anys difícils on  
han desaparegut més de la meitat de les empreses del sector en les nostres comarques, la visió de 
futur de l’ actual Junta ens porta a la fusió, en un, de tots els gremis de la província, un projecte 
ambiciós, de qualitat, amb millors serveis per a tots els nostres agremiats, trobant objectius de 
renovació actualitzada i persistent, així és com a nascut el “GREMI FUSTA I MOBLE”

El passat 16 de juny de 2016 en Assemblea General Ordinària, per unanimitat, es va aprovar 
la nostra fusió amb aquesta entitat, decisió presa entre els dos gremis, aquests fets ens porten a 
formar part d’un sector més potent  junt amb  d’altres associacions, gremis, i professionals per 
aconseguir ser un grup d’empresaris més representatiu i molt més efectius davant dels organismes 
oficials. 

A partir d‘ara tindrem un munt de possibilitats, per treballar en equip, per millorar el sector, im-
pulsant polítiques de formació, econòmiques, de sostenibilitat ambiental, i creació d’objectius de 
recerca  per les nostres empreses, coincidint i millorant amb el projecte que el GREMI FUSTA I 
MOBLE porta a terme.

Un nombre important de tècnics, treballen per portar a terme totes aquestes millores. Ens caldrà 
doncs, tindre cura amb la coordinació d’esforços i anàlisis d’objectius perquè repercuteixin amb 
qualitat i servei a totes les empreses del sector traduint amb valors de canvi per el futur.

Crec dons, amb la transformació d’aquest valor afegit per liderar la competència de  les nostres 
empreses, acomplint al mateix temps un reforç  de conjunció per  activar  el nivell associatiu del 
sector.

Pere Via Saumell
President del Gremi de  Manresa

CARTA DEL PRESIDENT DE FUSTACA

ANUARI DE LA FUSTA 2017
A

Després de molts anys de donar-li voltes , aquest any comencem la integració dels gremis relacio-
nats amb la fusta en una sola agrupació patronal.

Crec que en ple segle XXI amb els grans avenços que estem veien en comunicacions i mobilitat, ja 
no tenen sentit les agrupacions a nivell local,  més en el nostre sector de la fusta, petit en relació 
al conjunt de l’economia; la disgregació de sectors fusters, magatzemistes, parqueters, embalatges,  
etc. 

Considero que tots hem d’estar dins  del mateix paraigües, que no vol dir sota la mateixa veu, 
doncs cadascú de nosaltres coneix els problemes i necessitats del seu sector, però si una sola imat-
ge davant de tercers o de l’administració.

Penso  que tots estem d’acord que el que ens uneix és LA FUSTA, així que pel nou GREMI FUSTA 
I MOBLE que ens aglutina a tots, la seva defensa i promoció ha de  ser el seu principal objectiu. 

En aquets moments que tothom parla de reciclar, de sostenibilitat, de l’efecte hivernacle del CO2.... 
potser és arribat el moment de recordar que la fusta es la materia prima que primer vàrem utilitzar 
els humans; quan va arribar l’Edat del Ferro o del Bronze, la fusta ja hi era, i van passant els mil-
lennis i la fusta segueix aquí, és l’única materia primera 100% reciclable,  es genera a curt termini, 
per la seva elaboració el consum d’energia es ínfim comparat amb el ciment, el vidre o l’alumini...

Fa molts anys que defenso la teoria que a les futures generacions, quan neixin els i donaran un car-
net amb el CO2 que poden consumir durant la seva vida i qui vulgui tenir, per exemple, un cotxe 
que produeix molt CO2 deurà compensar-ho amb, per exemple, una casa de fusta que resta CO2.
Així que, companyes, companys... ENDAVANT, que EL FUTUR ES NOSTRE!

LLUÍS GILABERT
President de Fustaca
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CARTA DEL PRESIDENT DE LA FEPM I MEMBRE D’ACIP CARTA DEL PRESIDENT DEL GREMI D’OSONA

ANUARI DE LA FUSTA 2017
A

2016. Un any d’incertesa política amb falta d’acords entre els diferents partits que reverteix en una 
aturada de projectes que sembla que hauria d’enfeblir l´economia.

Però no, el pas del temps ens fa veure que el consum creix i els preus s´estabilitzen. Després d’una 
crisi que encara cueja i que ha provocat un enduriment de l´austeritat en les despeses empresari-
als, torna a ressorgir el protagonisme dels gremis.

I és en aquest context, on les organitzacions empresarials, els gremis, prenen consciència de la 
necessitat d’evolucionar, d’unir-se, de treballar de forma conjunta per fer front a aquest mercat, 
estudiant totes les oportunitats que presenta i operant en tots aquells camps que puguin afavorir 
els seus associats i el sector.

D´aquesta forma, l´ACIP i el Gremi de Fusters de Barcelona, aprofitant les sinergies pròpies de 
cada associació, han assolit en aquest període la culminació d’un projecte comú: treballar plegats 
per consolidar un sector en creixement: el de la fusta sostenible. 

Donem l´enhorabona a aquesta iniciativa de la qual en sentirem parlar arreu!

Angel Nevado
President de la FEPM 

Benvolguts col·legues,

Des de la junta del GREMI DE LA FUSTA D’OSONA volem comunicar que, degut a les vicissituds 
dels temps actuals, ens hem vist forçats a fer un pas endavant, replantejar-nos la nostra funció i, 
després de sospesar-ho,  hem decidit adherir-nos  al GREMI FUSTA I MOBLE per tal d’afrontar 
amb garanties els nous reptes i poder donar els serveis que es mereixen els nostres agremiats.

El nostre ram és un ofici antic, amb molt de present i amb la voluntat d’assumir el repte d’un futur 
apassionant que convidarà a posicionar-se, establir sinergies i prendre decisions importants. En 
aquest sentit, es demanen actuacions a l’alçada i crec sincerament  que un bon Gremi de la Fusta, 
consistent i amb molta base, ajudarà a obtenir les eines pertinents per poder afrontar els nous 
reptes amb garanties. 

Estem convençuts que passar a formar part del GREMI FUSTA I MOBLE no suposa simplement 
desaparèixer com entitat, i amb ella els drets dels agremiats, sinó integrar-nos de ple dret a una en-
titat més gran i sòlida que ha de permetre defensar millor els interessos dels agremiats i oferir més 
possibilitats de creixement, brindant d’aquesta manera un futur amb garanties, tan pels agremiats 
en particular com pel sector en general.

Aprofito aquestes línies per agrair la bona predisposició així com també l’assessorament i el tracte 
rebut per part dels membres del GREMI FUSTA I MOBLE, en especial del seu equip tècnic, aju-
dant a fer que la transició hagi estat tranquil·la i sense sobresalts. 

Guillem Boixeda Gonzalez
President del Gremi d’Osona
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EL BOSC I LA FUSTA 
TENEN FUTUR

...I TOTS NOSALTRES EN PODEM SER 
PROTAGONISTES

A

EL BOSC I LA FUSTA TENEN FUTUR

ANUARI DE LA FUSTA 2017

Discurs de Marc Palahí, Di-
rector de l’European Forest 
Institute (Joensuu, Finland) en 
l’acte de celebració del 20è ani-
versari del Centre Tecnològic 
Forestal de Catalunya, el dia 1 
de setembre de 2016 a Solsona.

En aquesta intervenció meva, 
m’agradaria reflexionar sobre el pa-
per dels boscos i el sector forestal en 
el segle XXI. Reflexions que poden 
ser útils pel futur del CTFC. 

Però abans de parlar del futur 
m’agradaria fer una mirada al pas-
sat.

Cada dos cent o tres cents anys les 
societats experimenten canvis pa-
radigmàtics... Degut a canvis eco-
nòmics, socials, tecnològics o a una 
combinació de tots ells, la societat 
es transforma i la nova era emergeix  
té molt poc a veure amb la anterior. 
Va passar al segle XV amb el renai-
xement i la invenció de la impremta 
que va democratitzar l’accés al llibre 
i per tant va donar una eina sense 
precedents per fomentar el pensa-
ment individual.
La ultima gran transformació que 
hem experimentat va ser aproxima-
dament fa uns 200 anys, temps de la 
revolució francesa i la independèn-

cia dels Estats Units; aquells dies en 
molts aspectes guarden similituds 
amb els temps que ens toca viure 
ara. Eren temps de crisis econòmi-
ques i tensions socials, un augment 
de la població sense precedents, 
temps també de grans migracions... 
I també temps d’avenços científics, 
tecnològics i en medicina… En 
aquells temps, el clergue i econo-
mista Robert Malthus va escriure 
el seu assaig sobre el principi de la 
població a on, bàsicament, defen-
sava que l’augment exponencial de 
població no podia ser sostingut per 
un augment similar de la producti-
vitat de la terra i això portaria grans 
crisis socials i econòmiques... 

El que no comptava el Sr. Malthus 
es que, a pocs quilòmetres de dis-
tancia, l’escocès James Watt acabava 
de inventar la maquina de vapor. 
Aquest invent va permetre una re-
volució industrial seguida d’una 
revolució agrícola amb conseqüèn-
cies socials i econòmiques sense 
precedents. La maquina de vapor 
va permetre augmentar la produc-
ció de bens de manera exponencial, 
passar dels tallers a les fabriques, 
va donar a pas a una nova classe, el 
proletariat, i també vas ser l’inici del 
capitalisme, ja que el nou nivell de 
producció necessitava de noves es-
cales de capital per finançar el nou 
nivell productiu. 

La revolució industrial va necessitar 
també de noves fonts d’energia com 
a base del nou sistema productiu i 
va ser en aquell moment quan tam-
bé les energies fòssils es van comen-
çar a utilitzar: carbó i mes endavant 
el petroli.  Per tant, la gran preocu-
pació de Malthus de com donar res-
posta al creixement exponencial de 

la població va tenir resposta a tra-
vés del desenvolupament tecnològic 
que va permetre una transformació 
de la economia i la societat sense 
precedents. 

Dos-cents anys d’era industrial 
han generat creixement econòmic, 
prosperitat i progressos socials i 
tecnològics gegantins. Ara be dos-
cents anys d’era industrial també 
han generat la externalitat negativa 
més important mai produïda per 
l’home: el canvi climàtic. EL canvi 
climàtic és el principal repte que te-
nim aquest segle, ja que es un risc 
que intensifica altres reptes com 
la seguretat alimentaria, l’escas-
setat d’aigua, la pobresa, les grans 
migracions, etc. I pensem que les 
pròximes dues dècades estem en-
trant en una tempesta perfecta ja 
que haurem de produir un 50% mes 
d’aliments, aigua i energia per a una 
població creixent i, a mes, fer front 
al gran repte del canvi climàtic.
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La situació requereix d’un canvi de 
paradigma: una transformació eco-
nòmica i també social. Hem de pas-
sar d’una economia lineal basada en 
els recursos fòssils, a una economia 
circular que es desenvolupi dintre 
del límits renovables del planeta. 
Aquest canvi de paradigma reque-
reix que el creixement econòmic 
no tingui un impacte negatiu en el 
medi ambient, tot el contrari, que la 
natura i els recursos biològics reno-
vables siguin el motor, la principal 
font de riquesa de la economia. 

D’això es del que es tracta la bioeco-
nomia. De transformar de manera 
sostenible, en base a noves tecno-
logies, els recursos biològics: fo-
restals, però també algues i residus 
agrícoles en bioproductes que subs-
titueixin els productes tradicional-
ment fets en base a petroli i altres 
matèries primeres. La bioeconomia 
es basa en l’ús de noves tecnologies: 
biotecnologia, nanotecnologia, etc. 
Per tant com va passar fa dos cents 
anys, la tecnologia i la ciència ens 
ofereixen les eines per transformar 
i liderar el canvi de paradigma que 
necessitem.

Serà fàcil aquesta transformació 
d’una economia fòssil lineal, que 
porta una inèrcia de 200 anys, en 
una bioeconomia circular que re-
conciliï economia i medi ambient? 
No, no ho serà gens, de  fàcil. Pen-
seu que el terme fòssil, un dels seus 
significats es resistència al canvi… 
però també penseu que el terme bio 
ve del grec vida, i no hi ha res mes 
poderós que la vida com a catalitza-
dor de canvi.

Les bones noticies son que els nos-
tres líders polítics son cada cop més 
conscients de l’escala del problema 
i l’acord pel canvi climàtic de Paris 

posa les bases macro polítiques pel 
canvi. 

Però ara falta el mes difícil: portar la 
bioeconomia des d’una realitat tec-
nològica a una realitat econòmica. I 
això requereix de polítics i empresa-
ris que siguin valents. Necessitem 
d’incentius polítics pel canvi que 
atreguin les inversions necessàries. 
Necessitem que es pensi en les fu-
tures generacions i no tan sols en el 
curt termini.

I quin paper jugaran els nostres 
boscos i el sector forestal en aquest 
mon canviant? Un paper clau, ja 
que són la principal infraestructu-
ra biològica del nostre planeta i la 
font de biomassa que no competeix 
amb la alimentació. Els boscos ju-
guen i jugaran dos grans funcions 
estratègiques. En primer lloc, són 
el principal sistema natural mitiga-
dor del canvi climàtic pel seu paper 
en el cicle del carboni i la fixació de 
CO2 per crear biomassa… Però no 
només són cabdals perquè absor-
beixen CO2, sinó per que la bioeco-
nomia permet transformar la fusta 
i la biomassa en bioproductes que 
substitueixen productes derivats 
del petroli o materials com l’acer i el 
cement amb una petjada ambiental 
enorme.

La segona funció estratègica és que, 
en la adaptació al canvi climàtic, els 
boscos juguen un paper clau en el 
cicle de l’aigua;  2/3 parts de l’aigua 
que consumim al nostre planeta 
prové dels nostres boscos. Sense ai-
gua no hi vida, i tampoc economia.

Però tornem al paper del sector 
forestal en bioeconomia. Com us 
deia, amb les tecnologies actuals 
podem substituir qualsevol pro-
ducte derivat del petroli, ja sigui 

químic, tèxtil, farmacèutic, fins i 
tot plàstics, per diferents tipus de 
bioproductes de base forestal. La 
nanocelulosa per exemple es un 
nou material  sis vegades mes resis-
tent que l’acer i mes lleuger. La fibra 
de carboni ja es pot fer a partir de 
la lignina de manera mes barata que 
utilitzant petroli….

Però si tingués que remarcar un 
sector en el que els productes fores-
tals jugaran un paper mediambien-
tal clau i la vegada estimulador de 
la innovació i la economia es el de 
la construcció. La revolució tecno-
lògica permet que ara ja no hi hagi 
limitacions tècniques per construir 
gratacels o qualsevol tipus d’edifici 
en fusta en base als nous productes 
d’enginyeria en fusta.

Però per què es tan important que 
la fusta sigui el principal material de 
construcció? Penseu que el sector 
de la construcció a nivell europeu 
es responsable del 40% del consum 
energètic, emissions de CO2, ús de 
matèries primeres i generació de 
residus... Un 40%!!!

Tinguem clar que  produir una tona 
d’acer emet 2 tones de CO2, produir 
una Tm de ciment genera 1 Tm de 
CO2, mentre que utilitzar un m3 de 
fusta, emmagatzema 1 Tm de CO2 
durant dècades.

L’ús de fusta enlloc de ciment o de 
l’acer redueix aproximadament un 
30 a un 40% l’energia i les emissions;  
a més la eficiència energètica du-
rant la vida de l’edifici s’incrementa 
substancialment amb l’ús de la fus-
ta. Construir amb fusta avui dia es 
pot fer en base a eficients sistemes 
de prefabricació industrial i per tant 
la seguretat de les persones treballa-
dores millora, així com la reducció 
de residus, el soroll, etc. 

Bé, les dades, la tecnologia ja estan 
aquí; ara necessitem polítiques que 
incentivin el seu ús: contractació 
pública, certificació d’edificis soste-
nibles, informació al comprador de 
l’impacte ambienta, preu a les emis-
sions de CO2, etc... un marc polític 
que tingui un efecte tractor del món 
privat…
Ara que parlem d’edificis, m’agrada-
ria aprofitar també per parlar de les 
ciutats, tema del que normalment 
no se sent parlar als sectors  fores-
tals i es un gran oportunitat de futur 
per tots nosaltres… 

Les ciutats son el centre de gravetat 
del nostre sistema social i econò-
mic. A Europa el 80% de la pobla-
ció viu a les ciutats, les ciutats son 
responsables del 80% del consum 
energètic i del 80% del producte 
econòmic. A més, cada dia a nivell 
mundial, 200.000 persones es des-
placen cap a les ciutats des del mon 
rural… El doble de les persones que 
neixen cada dia.

Les ciutats s’hauran de repensar 
també perquè hauran de fer front 
al canvi climàtic i a increments de 
població… El canvi climàtic no es 
podrà atacar sense el compromís de 
les ciutats, i això vol dir, com hem 
vist abans construir amb material 
com la fusta, però també vol dir uti-

litzar de manera estratègica boscos 
urbans i arbres per rebaixar la tem-
peratura a les ciutats i influenciar 
els micro-climes. Estudis recents 
demostren que arbres col·locats 
estratègicament al voltant d’edificis 
rebaixen el consum d’aire condicio-
nat un 30%

El 50% de la energia que consumim 
a Europa es per refrigerar o escalfar 
els nostres edificis….

Bé, la meva reflexió es per apun-
tar que tan el sector forestal com 
la ciència i la educació forestal te-
nen una gran oportunitat i un gran 
paper a jugar en el futur disseny i 
adaptació de les ciutats. Els boscos 
i la fusta seran claus en fomentar la 
resiliència de les ciutats a un món 
canviant cada vegada més complex 
a on la urbanització i l’envelliment 
de la població, el canvi climàtic i al-
tres reptes ambientals han de trobar 
resposta a les ciutats del segle XXI. 
Si volem des del món forestal jugar 
un paper de lideratge, el podem ju-
gar perfectament perquè gestionem 
la infraestructura biològica mes im-
portant del nostre planeta, el capital 
natural més estratègic. Ara bé, pel 
forestal del futur serà tan important 
el coneixement del sistema forestal 
com de les demandes i necessitats 
de la societat, incloent les zones ur-
banes.

Com estem celebrant el 20 aniver-
sari del CTFC m’agradaria també 
compartir unes reflexions sobre el 
CTFC. 

Els 20 anys del CTFC es podem re-
sumir en una paraula: èxit i, segons 
com, si el bisbe de Solsona m’ho 
permet, també com un miracle.
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No ha estat gens fàcil aconseguir 
que el Centre sigui un centre de re-
ferència Europeu com ho es ara, i en 
molts casos un centre de referencia 
mundial. Potser molts de vosaltres 
no sabeu que en una àrea de conei-
xement com el dels productes no de 
fusta, bolets tòfones, etc. el CTFC 
es juntament amb la UdL un centre 
de referència mundial. No hi ha un 
altre centre al món, que tingui els 
coneixements interdisciplinaris que 
te el CTFC en aquest àmbit… 

No podem enumera tots els èxits as-
solits pel CTFC però és veritat que 
el CTFC ha generat molta energia 
positiva, i que ha tingut un gran im-
pacte, per exemple, en el desenvolu-
pament d’altres organitzacions com 
el mateix Institut Forestal Europeu, 
a on el centre va ser pioner en es-
tablir la primer oficina regional que 

després, austríacs, francesos, ale-
manys van seguir.

El que és veritat és que el CTFC, 
com probablement es normal en 
els primers 20 anys de vida tan de 
persones com d’organitzacions, ha 
provat moltes coses i per necessitat 
ha hagut de ser oportunista. 

Però que crec que el CTFC ha d’en-
trar ara en un procés de reflexió 
sobre el que vol ser de gran, i que 
l’estratègia vingui primer i després 
la tàctica. 

El Centre te moltes oportunitats de 
futur, però m’agradaria assenyalar 
tres lligades amb el que he comen-
tat abans: 

- El CTFC com facilitador del dià-
leg informat entre el sector forestal 

tradicional i els sectors de bioeco-
nomia emergents (químic, tèxtil, 
farmacèutic, energètic, materials, 
etc.)… En definitiva fer de catalitza-
dor de la bioeconomia a Catalunya.

- Actuar com a pont entre món ru-
ral i món urbà, i especialment amb 
Universitats Catalanes contribuir 
estratègicament en el disseny de 
ciutats resilients al canvi global.

- I finalment, el CTFC per les se-
ves característiques pot jugar un 
rol clau en el triangle format entre 
ciència-política-negoci. Que reque-
reix que el CTFC també accentuï el 
seu paper no nomes en la generació 
de coneixements sinó també en la 
contextualització i síntesi de la in-
formació per la presa de decisions 
polítiques i empresarials a llarg ter-
mini.

Si volem des del món forestal 
jugar un paper de lideratge, 
el podem jugar perfectament 
perquè gestionem la infraes-
tructura biològica mes impor-
tant del nostre planeta, el capi-
tal natural més estratègic.

*

EL BOSC I LA FUSTA TENEN FUTUR Marc Palahí
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del 14/10/2016 al 25/3/2017

Programació
34 dies lectius > 166 hores de treball i diàleg directe amb els experts

15 (CFFC)
22

29 (V)

12
19

26 (V)

10
17

14
21

28 (V)

11
18

25 (V)

11
18

25 (V)

9 a 19 h
16 a 20 h
16 a 20 h

16 a 20 h
16 a 20 h
16 a 20 h

16 a 20 h
16 a 20 h

16 a 20 h
16 a 20 h
16 a 20 h

16 a 20 h
16 a 20 h
16 a 20 h

16 a 20 h
16 a 20 h
16 a 20 h

14 Congrés fira fusta constructiva CFFC
21
28
 
11
18
25
 
09
16
 
13
20
27
 
10
17
24
 
10
17
24

               SERDNEVID

OCTUBRE 2016

NOVEMBBRE 2016

DESEMBBRE 2016

GENER  2017

FEBRER 2017

MARÇ  2017

DATES i HORES    (CFFC = Congrés) (V= Visita)

10 a 18 h
10 a 14 h
10 a 18 h

10 a 14 h
10 a 14 h
10 a 18 h

10 a 14 h
10 a 14 h

10 a 14 h
10 a 14 h
10 a 18 h

10 a 14 h
10 a 14 h
10 a 18 h

10 a 14 h
10 a 14 h
10 a 18 h

D I S S A B T E S

Módulo 1: Fusta: material , propietats , durabilitat y patologies.
Módulo 2 : Fusta estructural-càlcul, unions y reparació.
Módulo 3: Fusta material constructiu , eficiència energètica, acústica, aïllaments , tancaments y acabats.

OBJETIVOS

DIRECCIÓ ACADÈMICA

Toni SolanasJorge Blasco

-Conèixer els conceptes bàsics i comprendre tot  el procés constructiu amb fusta.
-Dialogar amb els professionals més experimentats  en aquesta metodologia.
-Contactar amb la indústria especialitzada en aquesta tecnologia constructiva.
-Aprendre  en equip multidisciplinari sobre casos pràctics.
-Debatre sobre els arguments a favor i en contra de  la construcció en fusta.
-Visualitzar els avantatges competitius d’incorporar la fusta a l’habitat.
-Accedir a estudis actuals sobre la connexió entre fusta, salut dels edificis i beneficis pels seus habitants.
-Avançar en la concepció sostenible de la construcció, les cases passivesi l’estalvi energètic en la construcció.
-Accedir a informació actual so bre la fusta catalana km 0

www.fustaconstructiva.cat

O B J E C T I U S  D E L  C U R S 
-Conèixer els conceptes bàsics i comprendre tot el procés construc-
tiu amb fusta.
-Dialogar amb els professionals més experimentats en aquesta me-
todologia.
-Contactar amb la indústria especialitzada en aquesta tecnologia 
constructiva.
-Aprendre en equip multidisciplinari sobre casos pràctics.
-Debatre sobre els arguments a favor i en contra de la construcció 
en fusta.

-Visualitzar els avantatges competitius d’incorporar la fusta a l’habitat.
-Accedir a estudis actuals sobre la connexió entre fusta, salut dels 
edificis i beneficis pels seus habitants.
-Avançar en la concepció sostenible de la construcció, les cases pas-
sivesi l’estalvi energètic en la construcció.
-Accedir a informació actual so bre la fusta catalana km 0

D I R E C C I Ó  A C A D È M I C A

Jorge Blasco Toni Solanas

ANUARI DE LA FUSTA 2017
A

w w w. f u s t a c o n s t r u c t i v a . c a t

I N F O R M A’ T
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La primera referencia documental 
conservada sobre mestres fusters a 
la ciutat de Barcelona data de 1257, 
moment en que quatre individus 
amb aquesta professió formaven 
part del Consell Municipal de la 
ciutat.  El gremi establert en forma 
de confraria en el segle  XIII, va te-
nir com a primer patró a Sant Joan 
Baptista, substituït al segle XVI pel 
culte a Sant Josep, constituïts ja com 
a gremi. Tanmateix a partir del se-
gle XII, es van succeir una sèrie 
de bans municipals que vetllaven 
per evitar els abusos i enganys en 
l’art de la fusta i podem parlar que 
les primeres ordinacions daten de 
1424, les quals van ser confirmades 
l’any 1627 per monarca Felip III, es-
tablint-se una divisió entre fusters 
caixers, i els bosquers. 

En aquest sentit, cal indicar que 
amb el pas del temps, aquesta di-
visió es va anar perdent. A llarg del 
segle XVIII és difícil parlar d’una 
especialització o fer la diferència 
entre fusters i ebenistes, com si era 
possible en el gremi madrileny o a 
partir de la segona meitat de la se-
güent centúria. No obstant, entorn 
al perfil dels artesans de la fusta cal 
rescatar un dels aspectes més re-

marcables, a l’hora que poc atès pels 
estudiosos, com fou la faceta que 
alguns dels membres del gremi al 
llarg del set-cents van desenvolupar 
a la manera dels marchands-mer-
ciers, parisencs. Aspecte que dona 
una nova perspectiva al negoci de la 
fusteria a la ciutat. 

Un dels fets rellevants en l’evolució 
i les vicissituds que va patir el gre-
mi de fusters, fou la dinàmica de 
plets constants en que va viure per 
les competències que li eren per-
tinents, mantenint una lluita cons-
tant per evitar les intromissions 
professionals d’individus estrangers 
que instal·lats en la ciutat obrien els 
seus tallers de fusteria o de mestres 
d’altres gremis.  Així succeí fona-
mentalment amb el d’escultors o 
amb els mestres de cases. El gremi 
de fusters recorda a aquests darrers, 
l’any 1755, que segons les ordinaci-
ons recollides pel Consell de Cent, 
segles abans, no era lícit ni permès 
exercir, o fer obres o lavor algun de 
sobre fusta.. si doncs tal mestre de 
cases o manobre no era primera-
ment examinat segons los privilegis 
ordinacions e costums del dit ofici 
de fuster.  

Situació que va canviar en el segle 
XIX, donat que representà la lli-
bertat en la producció artesanal i 
l’exercici dels oficis, reduint el paper 
del gremi a la fiscalització del ma-
teix i al manteniment dels socorros 
mutus. Tot i així, no serà fins a fi-
nals de la centúria quan hi hagi una 
davallada en el nombre de mem-
bres agremiats, si considerem que 
a mitjans de la centúria encara el 
conformaven a l’entorn de 349 in-
dividus i, que la institució va lluitar 
sempre per mantenir la seva influ-
ència, com ho fa palès el projecte de 
reforma del Gremio de carpinteros 
arquitectos de Barcelona, proposat 
l’any 1876, pel mestre José M. Folch 
i Brossa ja que segons ell: Los ade-
lantos del arte del carpintero en el 
siglo XIX, son bien patentes (...) el 
Carpintero de hoy no se asemeja en 
nada al de los siglos anteriores, pues 
hoy el maestro carpintero es un ver-
dadero artista.. 

1. AHCB. Gremis Fusters, 37-58.
2. Folch Brossa, J: Gremio de maestros 
carpinteros arquitectos de Barcelona. 
Proyecto de reforma. Barcelona, Estable-
cimiento tipográfico de Magriñá y Subi-
rana,  1876. f

EL GREMI DE LA FUSTA: ordenances, tallers i conflictes
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Rosa M. Creixell
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El gremi de la fusta: 
ordenances, tallers i 
conflictes

Rosa M. Creixell
Universitat de Barcelona
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SETMANA 
DE LA FUSTA 
DE CATALUNYA
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ASSEMBLEA UNEMADERA - Nota de premsa

ANUARI DE LA FUSTA 2017

“Se fomentará la inte-
gración y participación 
de todas las organiza-
ciones vinculadas a la 
cadena de valor de la 
madera en España”.

- La Asamblea renueva los órganos 
de dirección, Comité Ejecutivo y 
presidencia, para dar continuidad a 
la labor que Unemadera desarrolla 
desde hace un año.

- La patronal de la madera y el mu-
eble hizo un llamamiento a la unión 
de todas las organizaciones del sec-
tor, para tener una posición más 
fuerte en la defensa de los intereses 
de las empresas.

La Asamblea General Ordinaria de 
Unemadera aprobó el Plan de Actu-
ación 2016, en el que se establecen 
las prioridades de la patronal de la 
madera y el mueble de España, en 
una reunión que tuvo lugar en el 
Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente (Magra-
ma).

Unemadera ha propuesto al Minis-
terio de Industria y a las organizaci-
ones sindicales sectoriales la cons-
titución de la Mesa Sectorial de la 
Madera con el objetivo de evaluar la 
situación de la cadena de valor, tras 
el período de crisis que ha sufrido el 
sector, y las perspectivas de futuro 
para esta industria.

Además, la Asamblea consensuó las 
bases para el nuevo convenio sec-
torial con el objetivo de devolver 
productividad y competitividad a 
la cadena de valor de la madera y el 
mueble española.

En esta reunión se renovó el Comité 
Ejecutivo, constituido por represen-
tantes de las organizaciones Cem-
cal, Fedemco, Cluster Habic, Asma-
dera, Confemadera Galicia, Aeim, 
Aefcon-Caema, Feim y Anfta, que 
asume las labores de la Presidencia.

La Asamblea también agradeció “la 
gran dedicación y esfuerzo” de Elier 
Ojea, que desempeñó el cargo de 
presidente de Unemadera durante 
la constitución y primer año de vida 
de la nueva patronal. José Carballo, 
presidente de la Asociación Nacio-
nal de Fabricantes de Tablero (An-
fta) toma el testigo de Elier Ojea, 
elegido por unanimidad para dar 
continuidad a los objetivos estable-
cidos.

El nuevo presidente reiteró que 
Unemadera “estará al servicio de las 
necesidades de las empresas” para 
que puedan desarrollar su actividad 
“en un mejor entorno económico y 
social” e insistió en que desde esta 
patronal “se fomentará la integra-
ción y participación de todas las or-
ganizaciones vinculadas a la cadena 
de valor de la madera en España”.
Durante la Asamblea se realizó un 
llamamiento a la unión de todas 
las organizaciones del sector, para 

tener una posición más fuerte en 
la defensa de los intereses de las 
empresas. En esta reunión partici-
paron representantes de 12 organi-
zaciones territoriales junto con la 
mayoría de las asociaciones secto-
riales: Ademan (Navarra), Cluster 
Habic (País Vasco), Cemcal (Cas-
tilla y León), Confemadera Gali-
cia (Galicia), Femamm (Madrid), 
Asmadera (Asturias), Cecomade-
ra (Córdoba), Fedemco (Envase), 
Feim (Multisectorial), Aeim (Co-
mercio), Aefcon (Contrachapado) y 
Anfta (Tablero Aglomerado). Tam-
bién participaron como invitados 
Confederación Catalana de la Fusta 
(Cataluña) y Baskegur (País Vasco).

Un año en defensa del sector
Desde su constitución en junio de 
2015, Unemadera ha trabajado en 
la defensa de los intereses del sector 
ante la administración, los sindica-
tos y otras organizaciones empresa-
riales. En este periodo, Unemadera 
ha conseguido consolidarse como 
la patronal que aglutina los intere-
ses comunes de todos los territorios 
y subsectores de actividad.

Entiende su labor desde la parti-
cipación de sus socios, la transpa-
rencia, la generosidad y la toma de 
decisiones de forma consensuada.

Unemadera renueva el Comité 
Ejecutivo y aprueba el Plan de 
Actuación 2016 que consolida el 
proyecto.

A
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LA FUSTA EN L’ARQUITECTURA 
DE LA COOPERACIÓ
Normalment, l’arquitectura dels 
projectes de cooperació, té la volun-
tat d’utilitzar els productes locals i 
de proximitat com a materials de 
construcció dels edificis. Així po-
dem veure la utilització de terra, ja 
sigui com a tàpia o com a blocs de 
terra compactada, cobertes de palla 
o palma, i també estructures por-
tants de pilars i cobertes de fusta.

A l’ETSAB-UPC s’imparteixen as-
signatures del tipus “Habitatge i 
cooperació” o “Tecnologies de baix 
cost”, amb la voluntat d’incidir en 
l’àmbit més social de l’arquitectura. 
I és en les universitats on es formen 
els futurs professionals que podran 
desenvolupar amb qualitat i segure-
tat dits projectes.

A Catalunya hi ha una bona quan-
titat d’associacions, fundacions, 
ong’s i ajuntaments que treballen 
per desenvolupar projectes de coo-
peració a països en vies de desenvo-
lupament que segueixen principis 
importants com dissenyar edificis 
sostenibles amb tècniques assu-
mibles per els habitants d’aquelles 
zones i que a més tinguin el valor 
afegit de transferència tecnològica 
tant en l’àmbit de la gestió com en 
el de la construcció. La construcció 
d’equipaments comunitaris permet 
dinamitzar el teixit econòmic local 

de la construcció, ja sigui la forma-
ció, millora tecnològica i reforç dels 
oficis tradicionals. Un dels objectius 
és dotar a poblacions d’aquests paï-
sos dels serveis necessaris per a mi-
llorar la qualitat de vida de les per-
sones. Heus ací un parell d’exemples 
d’utilització de la fusta en projectes 
de cooperació.

Facultat Integral de 
Chiquitana. Bolívia
L’associació UNIVERSITAT SENSE 
FRONTERES (USF), amb aquesta 
estratègia, ha construït més de 10 
equipaments educatius, un dels més 
destacat és la Facultat Integral de la 
Chiquitania a San Ignacio de Velas-
co, Bolívia. La clau d’aquest projec-
te és que s’ha articulat en un acord 
entre las institucions bolivianes Al-
caldia Municipal de San Ignacio de 
Velasco i la Universitat Pública Ga-
briel René Moreno de Santa Cruz 
junt amb Universitat sense Fronte-
res. 

La construcció de la Facultat Chi-
quitana té dos valors afegits. El pri-
mer és que l’edifici s’ha construït 
amb la participació voluntària de la 
població local, i el segon és el pro-
jecte arquitectònic, que incorpora 
millores tecnològiques als sistemes 

constructius tradicionals, basats en 
l’ús de matèries primeres de la regió 
com la terra crua i la fusta. La co-
berta s’ha resolt amb encavallades 
de fusta de tajibo i teula ceràmica. 
S’han aplicat diferents solucions 
d’encavallada buscant sempre la op-
timització de l’estructura per a aules 
de 9x7 m. També s’ha fet un disseny 
arquitectònic bioclimàtic, incor-
porant un lluernari molt ben pro-
tegit de la pluja amb voladiu, però 
que permet introduir llum natural 
a les aules i al mateix temps refor-
çar la ventilació creuada i corrents 
de convecció de l’interior de l’aula, 
molt important en el clima subtro-
pical.

La fusta en l’arquitectura de la coperació
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Diatock. Senegal

I si bé la universitat és la porta a 
l’arquitectura, el Col·legi d’Arqui-
tectes acompanya en tota la vida 
professional. Des de fa anys l’àrea 
de cooperació del COAC té una 
convocatòria oberta a projectes de 
cooperació internacional i local que 
han fet possible molts somnis. És 
en aquest marc que es va elaborar 
el projecte d’ampliació de l’escola i 
un projecte socioeconòmic a la po-
blació rural de Diatock, a la regió 
de la Casamance del Senegal, entre 
l’ajuntament de Vic i l’Aula Oberta 
d’Arquitectes d’Osona. 
La col·laboració entre les dues insti-
tucions va permetre reflexionar so-
bre què significava cooperar i quina 
era la millor estratègia per a que el 
projecte donés més fruits una vega-
da la construcció estigués finalitza-
da. L’estada permanent durant un 
any i mig de varis arquitectes a lloc, 

va permetre millorar el projectes 
inicials mitjançant la participació 
de la població en la presa de decisi-
ons. Així mateix, el fet que la pobla-
ció local estigués contractada per a 
la construcció va ajudar a millorar 
les seves capacitats tècniques amb 
una formació professional “in situ”.

L’escola de Diatok al Senegal és un 
bon exemple on també s’han posat 
esforços en optimitzar els recursos 
locals, treballant amb terra i fusta. 
L’estructura incorpora una encava-
llada molt senzilla, pensada per po-
der ser replicada amb facilitat amb 
altres equipaments. En aquest cas, 
l’existència de fusta molt resistent a 
la zona, va permetre treballar amb 
tronc serrat de grans dimensions i 
mostrar com cobrir llums impor-
tants.

Tots els projectes han trobat en la 
fusta la millor forma de donar res-
posta a les necessitats constructives, 
buscant optimitzar el propi recurs 
local mil·lenari però adaptant-lo al 
segle XXI per seguir millorant la 
tradició de la fusta al món. 

Autors:
Sandra Bestraten, arquitecta. 
ETSAB-UPC / USF
Miquel Sitjà, arquitecte. Grup 
Cooperació COAC
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GREMI FUSTA I MOBLE
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18 oct 2016 · 12h 
Via Laietana, 32, 08003 Barcelona

Una de les novetats que us ofereix 
el gremi aquest any és l’acord de 
col·laboració existent amb l’oficina 
de Sanitas Putxet, situada a la Rda. 
General Mitre 168 de Barcelona.

Mitjançant aquesta col·laboració tu 
i els teus familiars, podran benefi-
ciar-se d’avantatges exclusius i un 
tracte  personalitat adaptant-nos a 
les teves necessitats.
Sanitas és avui la companyia líder 
en quant a clients d’assegurances 
privades a Espanya. Com a espe-
cialistes i líders el nostre objectiu 
és cuidar del teu benestardes de el 
naixement i  infància fins a la ma-
duresa.

Per això cuidem cada detall per 
oferir sempre la millor qualitat en el 
servei i les últimes tecnologies.

Si desitges més informació sobre 
les ofertes existents, no dubtis en 
posar-te en contacte amb el nostre 
equip de professionals. 

L’Ariadna i l’Adrià estaran encantats 
d’assessorar-te i facilitar-te l’amplia 
gama de productes i models de con-
tractació per que s’adaptin amb to-
tal flexibilitat a les teves necessitats.

NOU CONVENI DE COL.LABORACIO 
ENTRE EL GREMI DE FUSTA I MOBLE I 
LA OFICINA DE SANITAS PUTXET

SANITAS PUTXET
C/ Rda General Mitre 168,
08006 Barcelona

Tel. 93 410 77 26 
Mail: amarza.pex@sanitas.es
amunozga.pex@sanitas.es

SANITAS

ANUARI DE LA FUSTA 2017
A
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FUSTES GILABERT
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FRAPONT es una empresa con más 
de 75 años de experiencia en el sec-
tor de la carpintería y decoración en 
madera que une la tradición artesa-
nal con las tendencias más contem-
poráneas.

Cuenta con unas instalaciones de 
más de 6000 m2 y con un amplio 
equipo de carpinteros y especi-
alistas en interiores con madera 
como material principal, fuertes 
en proyectos exclusivos de gran ta-
maño (auditorios, teatros, hoteles, 
hospitales, museos y edificios em-
blemáticos en general). 

Nuestros técnicos e ingenieros pro-
porcionan asesoramiento técnico 
y gestión de proyectos desde su 
fase de diseño hasta su fabricación 
e instalación. Nuestras 2 áreas de 
negocio son: Carpintería interior y  
Mobiliario y equipamiento. Dentro 
de estas áreas realizamos revestimi-
entos interiores y exteriores, falsos 
techos, suelos, puertas, carpintería 
exterior y mobiliario y elementos 
complementarios de decoración.

FRAPONT 
CONSTRUCCIONES EN MADERA

www.fustesgilabertsa.com
Fustes Gilabert S.A  Rambla Guipúscoa, 177 - 191  08020 Barcelona / Telf. 93 278 86 86

Taulers, melamines, MDF, HPL, llistons,  parquets, cuines…
Servei de seccionadores, cantejadora, control numèric, tall



3534

secretaria@gremifustaimoble.cat   /   +34 933 233 200   /   www.fustaconstructiva.cat

A

FUSTA 
CONSTRUCTIVA
C O N G R É S  I  F I R A  V I C
Divendres 14 a diumenge 16 d’octubre de 2016

DIUMENGE 
16 OCTUBRE
10:00- 14:30 Exposició al recinte firal

DIVENDRES 
14 OCTUBRE
8:00 – Sor tida en bus des de BCN
9:00-9:30 – Inscripció
9:30-14:00 – Conferencies
• 09:30-10:15 – ALEX DE RIJKE
• 10:15-11:00 – LANDA  OCHANDIANO
• 11:00-11:30 – Preguntes tancades
• 11:30-12:00 – Pausa /café
• 12:00-12:45 – ANUPAMA KUNDOO
• 12:45-13:30 – ENRIQUE NUERE
• 13:30.14:00 – Preguntes tancades
14:00- 15:00 – Dinar catering
15:00 – 16:00 – Comunicacions
16:00 – 19:30 – Grups de treball
• 16:00- 17:30 – 1era tanda de grups de treball

• Fusta i Salut
• Sostenibilitat
• Tipologies constructives
• La fusta com a material
• Fusta: material
• Polítiques urbanes

 del segle XXI

• 17:30- 18:00 – Pausa / cafè
• 18:00 – 19:30 – 2a tanda de grups de treball

• Fusta i Salut
• Foc, aigua i bitxos
• Eficiència energètica
• Rehabilitació
• Formació del professional

19:30 – 20:00 –
 
Conclusions i cloenda

    

20:15 bus tornada a Barcelona

DISSABTE 
15 OCTUBRE
10:00- 12:30 Tallers
• 10:00-10:15 – Arribada i organització per grups
• 10:15–11:30 – Taller de construcció per a nens 

amb petites maquetes.     
• 10:15-11:30 – Trobada propietaris + interessats
• 11:30- 14:00 –

 Assaig tècnic de foc  
 Comunicacions

                             Els tres porquets
• 11:30-12:00 – Representació del conte
• 12:00- 13:30 – Foc + Extinció
13:30 – 15:00 – Pausa per dinar +  activitats
15:00-16:30 – Xerrada “Tabús de la fusta”(Jorge 
Blasco) 
16:30-18:00 – Presa de dades
18:00 – Recollida
18:30 – Bus tornada Barcelona

“ El segle XIX va ser el segle del ferro; 
el XX, el del formigó i el segle XXI 

serà el de la fusta”
Alex de Rijke, arquitecte.

PONENTS

Alex de Rijke Anupama Kundoo Enrique NuereAlazne Ochandiano & Mikel Landa
dRMM Architects landa-ochandiano Arquitectos Anupama Kundoo Architect Taujel-Carpinteria histórica

www.fustaconstructiva.cat
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1. L’interès envers la construcció 
sostenible amb fusta està esdeve-
nint una tendència creixent entre 
els professionals de la arquitectu-
ra, l’interiorisme, la construcció, la 
producció de materials, i també en-
tre la societat en general.

CIMERA DE PARÍS
Contra el canvi climàtic (abril 
2015). Es vol fixar com a objectiu, 
que a finals de segle, la temperatura 
global no superi els dos graus. Els 
estats més exposats al canvi volen 
rebaixar aquesta meta als 1,5 graus.

ESTRATÈGIA  EUROPEA 20/20/20 
Europa proposa un camí cap a un 
futur sostenible, amb una economia 
que generi poques emissions de 
carboni i consumeixi menys ener-
gia. Respecte a les xifres de 1990, els 
compromisos de la Unió Europea 
per aconseguir-ho són:

•	 Reduir les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle (GEH) en un 
20% (30% si s’assoleix un acord 
internacional).

•	 Estalviar el 20% del consum 
d’energia mitjançant una major 
eficiència energètica, a més, a 
cada país el 10% de les necessi-
tats del transport s’han de cobrir 
mitjançant biocombustibles.

•	 Promoure les energies renova-
bles fins al 20%

ESTRATÈGIA CATALANA PER LA RENOVA-
CIÓ ENERGÈTICA DELS EDIFICIS (ECREE)  
El Govern de la Generalitat de Ca-
talunya va acordar aprovar, en data 
25 de febrer de 2014, l’ECREE, que 
recull els fruits dels treballs previs 
desenvolupats pel Projecte MA-
RIE, a més dels esforços conjunts de 
Govern, entitats i associacions per 

desenvolupar els continguts dels 
acords de Construmat (2013) i del 
Fòrum d’Entitats.

2. Durant l’últim segle no hem 
tingut cap raó per QÜESTIONAR L’ACER 
I EL FORMIGÓ com els materials es-
tructurals essencials dels grans 
edificis. En canvi, ara ens trobem 
en un moment únic de la història, 
on la realitat del canvi climàtic està 
motivant noves normatives medi-
ambientals que s’imposen al sector 
de la construcció, posant en crisi la 
manera en què hem estat construint 
fins ara.

3. Les SOLUCIONS CONSTRUCTIVES en 
fusta tenen el potencial de revolu-
cionar la indústria de la construc-
ció a través del desenvolupament 
sostenible d’alta qualitat, generant 
riquesa i economia local, tot contri-
buint a minimitzar el canvi climàtic.

4. LA FUSTA I EL MEDI AMBIENT 
•	 La fusta és un recurs renovable 

i inesgotable, quan es gestiona 
adequadament.

•	 La fusta pal·lia el canvi climàtic, 
fixant CO2 atmosfèric al seu in-
terior.

•	 Es fabrica amb l’energia que obté 
del sol, sense consumir energies 
fòssils.

•	 Els seus residus són biodegrada-
bles, sense impacte mediambien-
tal.

•	 La fusta es pot reutilitzar i re-
ciclar àmpliament, i al final de 
la seva vida ens aporta energia 
neta.

•	 El bosc controla l’erosió del sòl i 
manté el cicle de l’aigua.

5. EL CICLE DE LA FUSTA
•	 Des que neix un arbre al bosc, 

aquest absorbeix CO2 i genera 
O2. Genera un ecosistema d’alt 
valor paisatgístic i biològic.

•	 L’aprofitament dels boscs con-
tribueix a la gestió sostenible i 
conservació dels recursos i dels 
ecosistemes, i impulsa el desen-
volupament rural i local. Els 
manté nets, minimitzant el risc 
d’incendi.

•	 El material que ens proporcio-
na el bosc és de proximitat. Re-
quereix molt poca energia per 
la seva transformació, i les seves 
aplicacions són innombrables.

6. LA FUSTA COM A MATERIAL
•	 És lleugera i resistent, i és el ma-

terial constructiu que respon mi-
llor al foc.

•	 Ofereix unes propietats físiques 
excel·lents: aïllant tèrmic, elèc-
tric, corrector  acústic...

•	 Resisteix ambients agressius, sa-
lins, corrosius... 

•	 Fomenta el disseny, la innovació, 
la millora de la productivitat i 
l’estima per la natura.

7. LA FUSTA PER CONSTRUIR
•	 Permet prefabricació i construc-

ció modulars, fent gran part de la 
feina en taller,  escurçant signifi-
cativament el procés constructiu 
en obra.

•	 Regula la humitat de l’interior 
dels espais.

•	 Genera ambients confortables, 
càlids i acollidors, amb un pes 
molt reduït.

•	 Respon excepcionalment bé al 
foc.

•	 Els edificis de fusta poden durar 
centenars d’anys.

•	 Permet estalviar energia en totes 
les fases del procés constructiu.A

Miquel Sitjà, Toni Solanas, Jorge Blasco
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LA FUSTA CONSTRUCTIVA

LA FUSTA 
CONSTRUCTIVA

“El segle XIX va ser el segle del ferro; 
el XX, el del formigó i el segle XXI serà 

tot ell per l’enginyeria en fusta”.

Alex de Rijke, arquitecte

Photo: Hertha Hurnaus
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LA FUSTA CONSTRUCTIVA

A

Miquel Sitjà, Toni Solanas, Jorge Blasco
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8. VALORS 

FUSTA ÉS HISTÒRIA HUMANA I FUTUR 
ESPERANÇADOR

Sense la fusta segurament els hu-
mans no seríem aquí. Encara serí-
em al paleolític... No s’hauria pogut 
fer foc per cuinar o per fondre els 
metalls, no hauríem desenvolupat 
l’agricultura ni la navegació, no hi 
hauria ni art, ni grans edificacions.

HONESTEDAT
La fusta ens ha acompanyat en tota 
la nostra història humana com el 
material més honest. Textures, co-
lors, calidesa, evolució controlable... 
La fusta segueix viva cada cop que 
la toquem amb les nostres mans. 
La fusta es toca, es pot olorar, per-
met records entranyables, connecta 
la tradició més antiga amb el futur 
més sostenible.

SOSTENIBILITAT
Contra el canvi climàtic, més fus-
ta! Cent per cent reciclable. El bosc 
fabrica O2 i la fusta emmagatzema 
CO2 (balanç de CO2 i energètic 
en la fabricació i ús dels principals 
materials de construcció: Per incre-
mentar les conductes socials de vin-
culació positiva i respectuosa amb 
la natura, cal cooperar.

COOPERACIÓ I CLUSTERITZACIÓ
Treballem junts per assolir projec-
tes complexos, integrant cadenes 
de valor amb diversos sectors. La 
cooperació d’actors diversos en un 
mateix projecte és la millor manera 
d’innovar.

INNOVACIÓ I CREATIVITAT
Mirem el passat per imaginar el 
futur. La fusta permet des del trac-
tament més senzill i clàssic fins l’ús 
més sofisticat. El camí de la crea-

tivitat associat a la fusta continua 
amb la il·lusió de les persones que 
innoven, dissenyen i inventen no-
ves aplicacions de la fusta, o entre 
les mans dels fusters que cada dia la 
treballen.

TREBALL I EMPRESA:
La fusta i la infinitat de professions 
lligades a la seva producció, trans-
formació, distribució, instal·lació, 
disseny, formació, manteniment o 
restauració, etc., és un dels princi-
pals recursos disponibles per acti-
var l’ocupació en el nostre país. Es-
tem treballant per desenvolupar el 
SEGELL CONSTA, el registre d’em-
preses compromeses amb les bones 
pràctiques comercials i l’ocupació 
legal i transparent. La fusta possi-
bilita un dels marges més amplis 
de desenvolupament de negoci i de 
feina en el futur immediat en tot el 
nostre territori.

TERRITORI
Treballem per la FUSTA CATALA-
NA Km 0 (proximitat, traçabilitat, 
sostenibilitat). El 67% del territori 
de Catalunya és boscós amb totes 
les categories de qualitats, usos i 
possibilitats. En els darrers 10 anys, 
el bosc a Catalunya ha crescut un 
7%, i segueix en expansió. Els bos-
cos que no es gestionen adequada-
ment poden ser el millor escenari de 
grans incendis forestals. Cal consci-
enciar tota la societat d’aquesta re-
alitat i proporcionar coneixement a 
les persones que viuen de la fusta; 
oferint-los una formació de qualitat 
i actualitzada.

Cal protegir la diversitat d’espècies 
dels boscos. Els arbres joves fruit de 
la repoblació forestal, pot provocar 
desajustaments de la radiació que 
s’emet a l’atmosfera. Una bona ges-
tió forestal és necessària.

FORMACIÓ
Joves que aprenguin professions de 
gran futur dels grans especialistes. 
Excel·lents professionals que recu-
llen i canalitzen el talent dels joves 
que volen treballar amb la fusta en 
les seves múltiples aplicacions i pos-
sibilitats. Diàleg entre tradició i in-
novació. Entre experiència i creati-
vitat. Tant la formació professional 
inicial com la formació continuada 
i el reconeixement de les compe-
tències dels grans professionals del 
nostre país formen part de l’estra-
tègia per impulsar un bon futur del 
sector de la fusta.

Autors:
Miquel Sitjà
Toni Solanas
Jorge Blasco

Temes (tags): 
Sostenibilitat 
Territori
Innovació

LA SOCIETAT ESTÀ 
GIRANT LA MIRADA CAP 
ALS PRODUCTES Km 0. 
LA FUSTA NO ÉS UNA 

EXCEPCIÓ.

Photo:  Jussi Tiainen
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ger -yurta
GER - YURTA CASES TRANSPORTABLES DE FUSTA 

La Yurta (en mongol: Гэр; romanit-
zació: Ger)1 és un habitatge utilit-
zat pels nòmades a les estepes d’Àsia 
Central. Diferents pobles han fet 
servir aquest tipus d’habitatge des 
de l’Edat Mitjana. La vida nòmada 
dels mongols va obligar a que tin-
guessin un habitatge per als seus 
constants desplaçaments. 

Aquesta tenda de campanya estava 
protegida per una gruixuda cober-
ta, era fàcil de transportar i òptima 
per a suportar els intensos canvis 
climàtics de Mongòlia.
La seva influència en la cultura de 
l’Àsia central es veu reflectida en els 
dissenys de l’escut de Kazakhstan i 
la bandera del Kirguizistan, tots dos 
adoptats en 1992.

L’artesania tradicional relativa a la 
Yurta mongola va ser designada 
com a Patrimoni Cultural Imma-
terial de la Humanitat per la Unesco 
el 5 de desembre de 2013.2

ANUARI DE LA FUSTA 2017
A

Fotografia: Marina Oróñez
Mongolia 2016

Wikipedia
1.Nómadas en invierno (LaVanguardia.com, 8 de fe-
brero de 2005 y 31 de mayo de 2006)
2. «Once nuevos elementos inscritos en la Lista Re-
presentativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad». Unescopress. 5 de diciembre de 2013. 
Consultado el 1 de diciembre de 2014.
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POESIA
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Quan el bosc camina
cap a la vellura,
en venir l’hivern,
Serves, tu, l’alzina
de la fusta dura
i el fullatge etern.

Guerau de Liost
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Guardonats del 1992-2015
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GUARDONS ANELLS DE LA FUSTA

A

Han estat guardonats:

EDICIÓ ANY GUARDONAT MOTIVACIÓ
I 1992 Museu d’Art Modern Exposició “El Modernisme”

que enaltí i divulgà el moble i els seus oficis.

II 1993 Gabinet  d’Arquitectura
M.B.M., S.A.

Conjunt d’obres realitzades a la Vila Olímpica que 
fomentaren la integració de la fusta a l’urbanisme.

III 1994 Secció  de  Tecnologia  de   l’Escola 
Tècnica   Superior   d’Arquitectura  
del Vallès

Iniciativa d’implantar un curs per a post-gradu-
ats que contribueix notablement a la divulgació de 
les aplicacions de la fusta a la construcció.

IV 1994 Direcció  General  del
Patrimoni Cultural

Exposició “Moble Català. Del món medieval a 
l’actualitat” que significà amb excel.lència el testi-
moni del moble català en la història social.

V 1994 Ajuntament de Lleida Sales de Concert de l’Auditori Municipal 
que testimonien la fidelitat de la fusta en la resso-
nància de la música.

VI 1994 Port Aventura, S.A. Elecció de la fusta en el Parc Temàtic
com a estímul recreatiu de la fantasia i la il·lusió.

VII 1994 Conselleria de Cultura de la Genera-
litat de Catalunya

Teatre Nacional de Catalunya
que fa palesa la presència i la conjunció de la fusta 
en les arts de Talia i en tota la seva història.

VIII 1994 Ajuntament de Sant Fruitós de Bages Pel rigor conceptual en 
l’amoblament de la seva seu.

IX 1994 I. de Solà-Morales i Rubió
Lluís Dilmé i Romagós
Xavier Fabré i Carreras

Aplicació de la fusta amb notables innovacions 
tècniques i arquitectòniques en la reconstrucció i 
ampliació del Gran Teatre del Liceu.

X 1994 Euroamykasa, S.A. Que excel·lí en la prescripció de la fusta, amb no-
tables solucions tècniques, en el Gran Auditori del 
Palau de Congressos de Catalunya.

XI 1994 GCA Arquitectes Associats Per la prescripció de fusta,  
amb un disseny i acabats que excel·leixen , en la seu 
de la Corporació Puig Exea, S.L.

XII 1992 Mark Pinney Associates Per excel·lir en la prescripció i aplicació de la fusta 
en la botiga de Burberry a Barcelona.

XIII 1993 Òscar Tusquets i Blanca Per assolir l’excel·lència en la prescripció de la fusta 
en la seva carrera, patent en l’ampliació del Palau 
de la Música Catalana l’any 2003.

XIV 1994 Benedetta Tagliabue                       Per  excel·lir  en  l’aplicació  de  la  fusta  en  
l’arquitectura del sostre del mercat de Santa Cateri-
na.

XV 1994 Rosa Rosselló – Interiorista Per  excel·lir en  la  prescripció  de  la fusta, amb 
notables  solucions  tècniques,  en  l’Hotel  1898.

XVI 1994 Salesians de Sarrià                        Per la seva notable i dilatada contribució a la for-
mació professional en el nostre Sector.

Gestió del Bosc CTFC Centre Recerca del sector forestal i rural

Obres Arquitectòniques            CODA
Computational Design Affairs                                    

Pavelló temporal de ràpid muntatge

Disseny i Creació en Fusta       Departament de Fusta 
Institut Miquel Martí i Pol

Disseny línia muntatge mobiliari modular

Formació/Recerca
/Investigació

ETSAV
Ramon Sastre Sastre

Assignatura “Arquitectura Paramètrica”
a Grau i Màster

Gestió del Bosc Josep Mataró Clopés             Itinerari Temàtic per la Natura

Obres Arquitectòniques            Josep Bunyesc Palacín           Nau Industrial en Fusta

Disseny i Creació en Fusta       Shalom Taller   Jocs de fusta “El Nan Casteller”

Formació/Recerca
/Investigació

Joaquim Englert-
Social Fores

Projecte reinserció social Social Forest

2014

2015

MODALITAT GUARDONAT                 PROJECTE

ETAPA NOVA (DES DE 2014)
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SIMCERO

En Simcero somos 
una empresa de prin-
cipios.

Protección de nues-
tros clientes.

Mentalidad 
ecológica.

Honestidad y “Sim-
ceridad”.

Responsabilidad so-
cial corporativa.

Simcero es una auditora-consultora especializada en lo relativo a la normativa 
de los suministros eléctricos.   

Nuestra principal función es la recu-
peración de facturaciones indebidas.
La liberalización del sector eléctrico (año 2001) ha conllevado la facturación 
errónea de diversos conceptos como por ejemplo el término de potencia, pea-
jes de acceso, entre otros, lo cual es reclamable con carácter retroactivo de los 
últimos cinco años; si hubiese facturación anterior también  lo sería. 

En Simcero también estamos especializados en la reducción de costes deriva-
dos de la contratación eléctrica y del consumo de los suministros. 
Realizamos una auditoría de la facturación y aplicamos las opciones más ven-
tajosas que la normativa permite. Para ello contamos con un gran conocimien-
to de la normativa y las herramientas humanas y técnicas para desarrollar los 
proyectos.

Nuestro servicio no supone un coste añadido para nuestros clientes.
La base de nuestros beneficio es el ahorro de nuestros clientes, de este modo 
nuestro trabajo siempre se enfoca hacia el objetivo, solo si obtenemos éxito en 
nuestra labor facturamos un porcentaje del ahorro. 

ANUARI DE LA FUSTA 2017

Plaça Sant Lluis Gonzaga Nº5 Loc.
Esplugues de Llobregat – 08950 (BCN)

93.480.20.07
www.simcero.es



4948

AIRMATIC
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Referente como auxiliar para el fabricante de mueble, 
oferta soluciones que diferencian y aportan valor al clien-
te.

BUSTPER es una empresa familiar formada por cinco so-
cios, que son hermanos, que iniciaron su andadura fabri-
cando auxiliar para la industria del mueble de La Sénia. 

Visitar BUSTPER deja una sensación de formidable capa-
cidad de producción. Sin embargo, el auténtico ADN de 
la empresa es la flexibilidad.

Inversión continua
Ser una industria auxiliar imprescindible no se consigue 
fácilmente. La inversión en maquinaria, software, equi-
pos y herramientas es tan grande o mayor que la de un 
fabricante de muebles al uso. Y más si se quiere trabajar 
panel y macizo.

Nueva encoladora
A las numerosas máquinas WEINIG para elaborar el ma-
cizo, se ha sumado para el área del panel una nueva enco-
ladora de cantos HOLZ HER modelo “Accura 1556”, tam-
bién suministrada por AIRMATIC. La firma de Sabadell 
garantiza a BUSTPER asesoramiento y servicio técnico.

A raíz de recibir unos pedidos que habían de ser cantaea-
dos con cola de poliuretano (fungicida, hidrófuga y resis-
tente al calor) se planteó la posibilidad de incorporar la 
nueva máquina que, de un modo sencillo, también puede 
trabajar con colas EVA. Para funcionar, el operario sólo 
tiene que cargar la máquina con los cartuchos de adhesi-
vo industrial (EVA y/o poliuretano), que podrá cambiar 
o alternar en un instante, cuantas veces precise, en su tur-
no de trabajo. Mediante inyección del adhesivo, tablero 
y canto se unen en una “junta invisible”, con un acabado 
espectacular, gracias al sistema Glu Jet de Holz-Her.

BUSTPER y BUSTPER WORKS: Todos 
los procesos, para cualquier sistema 
de amueblamiento

Para más información al respecto, no dude en contactar con nosotros.
AIRMATIC,S.A. Ca n’Alzina, 112. P.I. Can Roqueta. 

08202 SABADELL (BCN) Tlf. 93.715.59.90  
e-mail: airmatic@airmatic.es    

Encoladora de cantos HOLZ-HER ACCURA 1556 suministrada a
BUSTPER por AIRMATIC

“Estamos muy satisfechos con la Accura, porque 
vemos que el acabado es muy bueno y estamos seguros 
que en canto no se despegará del borde del panel, por 
adversas o variables que sean las condiciones a que sea 
sometido el mueble”. 

Pablo Bustos, Director de Producto en BUSTPER

A

EL SEU INSTAL.LADOR DE CONFIANÇA DES DE 1986
WWW.PARQUETLLOBREGAT.COM

93.376.23.66

A
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EUGENI SANS
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EL SURO: sostenibilitat, confort i innovació en el paviment.
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EL SURO: 
sostenibilitat, 
confort i 
innovació en 
el paviment.
De l’alzina surera, Quercus suber, 
s’extreu un dels productes natu-
rals més extraordinaris: el suro. El 
suro és la part més externa de l’es-
corça de l’alzina surera que creix 
principalment a la regió mediter-
rània. El suro està format per una 
estructura semblant a una bresca 
de mel (normalment poliedres de 
14 cares) plenes d’un gas de densi-
tat extremadament baixa (semblant 
a l’aire). Aquesta estructura és la 
que l’hi dóna unes propietats físi-
ques úniques; lleugeresa, elasticitat, 
compressibilitat, aïllant tèrmic, cor-
rector acústic i vibràtil, alt poder de 
fregament i resistència al desgast, 
inert, sense olor ni gust, retardant 
del foc, durabilitat…

L’alzina surera viu entre 250 i 350 
anys. Al cap de 25 anys de la seva  
plantació es pot fer la primera lleva 
o pela. A partir d’aquesta, el cicle de 
pela és d’entre 9 i 12 anys. El suro 
de la primera pela es coneix com 
a suro pelagrí, i té una estructura 
dura i irregular que s’utilitza per a 
paviments i compostos.  Després 
comença a créixer una nova capa de 
suro que anirà creant el que s’ano-
mena suro seconder. Aquest suro 
és encara força irregular i llenyós 
i s’utilitza també per a paviments i 
compostos. Les  peles successives 
proporcionen el suro de “reproduc-

ció” ,“suro de llei” o “suro femella” 
, més homogeni i amb un nombre 
de porus molt més reduït. Aquest 
suro s’utilitza per als taps de suro 
natural.

El suro , un cop a fàbrica es bull en 
tancs d’acer, per netejar-lo de possi-
bles “objectes” orgànics atrapats en 
els seus porus i perquè assoleixi la 
humitat necessària per a ser com-
pactat.

Característiques del 
suro
Impermeable a líquids i gasos: grà-
cies a la suberina i als ceroides que 
contenen les parets de les cèl·lules, 
el suro és pràcticament impermea-
ble a líquids i gasos. La seva resis-
tència a la humitat li permet envellir 
sense deteriorar-se.
Resistència al foc: una de les prin-
cipals missions del suro és protegir 
l’alzina del foc, per tant el suro és un 
excel·lent retardant natural del foc, 
que crema sense flama i no emet 
gasos tòxics durant la combustió. 
Això fa que sigui un aïllant molt 
utilitzat en construcció civil.
Tacte natural: La textura natural del 
suro ofereix una suavitat i flexibili-
tat al tacte única, així com una ex-
pressivitat natural del producte.
Elasticitat i compressibilitat: es pot 
comprimir fins aproximadament la 
meitat del seu gruix sense perdre 
flexibilitat, i recupera la seva forma 
i volum tan aviat com s’allibera de 
la força compressora. És l’únic sòlid 
que, al ser comprimit d’un costat, 
no incrementa el volum en un altre 
costat; i per la seva elasticitat es pot 
adaptar, per exemple, a variacions 
de temperatura i pressió sense patir 
alteracions.

Aïllant tèrmic i acústic: el suro té 
una baixa conductivitat de la calor, 
el soroll i les vibracions. Això es deu 
als components gasosos continguts 
dins les cèl·lules impermeables, aï-
llades les unes de les altres per una 
substància resistent a la humitat.
Lleugeresa: El volum cel·lular que 
resta buit en el suro és de gairebé el 
90%, això el fa un producte natural 
extraordinàriament lleuger.
Durabilitat: El suro és una substàn-
cia molt resistent i de gran durada, 
amb una capacitat remarcable per 
a conservar o retenir les seves pro-
pietats inicials inalterables. Podem 
considerar-lo un material inaltera-
ble i imputrescible.

Totes aquestes característiques fan 
que el suro sigui un material que, en 
diferents composicions i varietats, 
s’utilitzi en entorns tant exigents 
com l’aeronàutica espacial, com a 
material de protecció en les naus 
de la NASA o la ESA de les tempe-
ratures extremes. També s’utilitzen 
compostos de suro en la indústria 
del transport, com Siemens, que 
n’incorpora al terra de molts dels 
vagons de metro que construeix per 
tal d’aconseguir un transport més 
lleuger, silenciós, confortable i sos-
tenible.

En el món dels paviments és un ma-
terial que s’utilitza des de fa molts 
anys i que amb les darreres incorpo-
racions tecnològiques ha aconseguit 
realçar les característiques d’aïlla-
ment tèrmic i acústic, amb dissenys 
molt variats i una gran resistència 
al desgast. N’és un exemple el terra 
de la Sagrada Família de Barcelona, 
que és un paviment de suro Wican-
ders pel què passen diàriament en-
tre 8.000 i 14.000 persones.

Wicanders 
i la tecnologia 
Corktech

Wicanders és el líder mundial en 
producció de paviments de suro, 
degut a la seva tecnologia inno-
vadora Corktech. Wicanders ha 
aconseguit, en els últims anys, revo-
lucionar el concepte tradicional de 
paviment de suro, oferint una gran 
versatilitat estètica, confort i dura-
bilitat.

La producció anual de 8 milions 
de metres quadrats de paviment de 
suro i revestiments de parets confir-
ma que l’ampli ventall de productes 
de la marca s’adapta a les diferents 
exigències del mercat, responent als 
exigents requeriments de la indús-
tria, tant en el segment residencial 
com comercial.

La tecnologia Corktech realça i 
adapta les característiques del suro 
en els paviments, conferint als seus 
productes silenci, aïllament tèrmic 
natural, resistència a l’impacte, ben-
estar corporal i confort al caminar.

El comportament del paviment està 
determinat per una capa de suro 
de primera qualitat, que ofereix 
confort de superfície, reducció del 
soroll i calidesa i una capa inferior 
integrada que realça les propie-
tats tèrmiques i acústiques, donant 
com a resultat un entorn silenciós i 
amb un important estalvi energètic, 
convertint-se en una de les opcions 
més sostenibles en el mon dels pa-
viments.

Rover, parquets flotants
Distribuidor oficial Wicanders a Catalunya.
www.wicanders.com / marketing@parquetsflotants.com
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PARQUETS NADAL

Els paviments de fusta són testimoni 
de la història, raó del present i un repte 
de futur. Tres premisses a les que, any 
rere any (i ja en fa més de 35!), Par-
quets Nadal hi responem amb passió 
i dedicació. 
La fusta i la seva cultura és la nostra 
raó de ser. Amb la restauració i la subs-
titució de parquets històrics com el del 
Palau Güell, Casa Batlló o les sanefes 
del parquet del Palau de Pedralbes ens 

sentim partícips de la història de casa 
nostra. Entenem l’actualitat compagi-
nant la venda –i, sobretot, la instal·la-
ció– dels parquets tradicionals amb la 
creació de paviments fets a mida. Di-
versitat de formats, tints, acabats... per 
transformar el parquet en cru en un 
producte a la carta. Per inimaginable 
que pugui ser, ho intentarem! Per úl-
tim, afrontem els reptes del futur amb 
entrega, adherint-nos a les noves ten-

dències, com la fusta reciclada.  
Estimem la fusta i la nostra professió. 
És per això que ens omple d’orgull dis-
posar de més de 4000m2 de magat-
zems i tallers, on fem de l’artesania un 
valor afegit, i de dues exposicions (a 
Barcelona i Arbeca) que contribueixen 
a dignificar la professió.

GREMI FUSTA I MOBLE

1 2 5 7
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VITRALL DE SANT JOSEP 01
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Vitrall de sant Josep del 
Gremi de Fusters

ANUARI DE LA FUSTA 2017

En la seu del Gremi de Fusters de 
Barcelona es conserva un vitrall 
amb la representació de l’escena de 
la Sagrada Família en la fusteria. 
Aquest vitrall formava part d’un 
conjunt que decorava la capella de 
l’escola que la congregació de les 
Dominiques de la Presentació te-
nien al carrer Rosselló de Barcelo-
na.

L’edifici que acollia l’escola era ori-
ginalment un habitatge propietat 
de Josep Arús Cuxart,  construït 
l’any 1889 pel mestre d’obres Antoni 
Serra Pujals. El 1904 l’edifici va ser 
adquirit per la congregació de les 
Dominiques per instal·lar la seva 
escola.  El 1913 es van realitzar les 
obres de remodelació de la galeria i 
el menjador de l’habitatge, transfor-
mant-los en la capella; que va que-
dar  inaugurada el 1914 .

A la capella hi havia vuit vitralls,  
quatre situats a l’absis. En dos d’ells, 

encara conservats, hi ha la repre-
sentació de santa Caterina i sant 
Domènech en els altres dos, desa-
pareguts i  sense que sapiguem si  es 
conserven, sembla ser que hi havia 
St. Estanislau de Kostka i Sta. Ag-
nès. Les altres quatre vidrieres eren 
escenes de la vida de Jesús i la de 
Verge: La Presentació de la Verge, 
recuperada per la congregació, ac-
tualment torna a decorar la capella; 
sant Josep treballant a la fusteria 
amb la Verge i el  nen Jesús, ara al 
gremi de fusters; el nen Jesús amb 
els mestres de la llei i Santa Anna 
amb la Verge Maria nena . Aquests 
vitralls van ser executats pel recone-
gut taller Rigalt, Granell y Cia, cap-
davanter del Modernisme. 

A finals dels anys 60 aquests vitralls 
van ser substituïts per unes vidrie-
res de ciment. Els vitralls originals 
van ser venuts a un antiquari de 
Barcelona.

Al vitrall del gremi hi trobem re-
presentat sant Josep en el seu taller 
ensenyant l’ofici al seu fill i la Verge 
Maria que se’ls mira mentre treba-
lla amb la filosa. El tractament de 
les figures és delicat i d’un alt nivell 
tècnic.

1.AMCB. Núm. Ex. 10321/1900 
2.Informació facilitada per les germanes 
Dominiques de la Presentació.

Núria Gil Farré
Doctora en Ha. de l’art
Especialista en vitralls
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Breu Fustes S.L.
Pol. Ind. El Grab - C/ Molí del Baró, 6B
08758 Cervelló (Barcelona)
T: 933 372 750 - 649 491 174 - 639 187 766
info@breufustes.com
www.breufustes.com
N.I.F. B66124694


és aquí!

SETMANA 
DE LA FUSTA 
DE CATALUNYA

www.setmanadelafusta.net

INTERIORISMO  
EVENTOS & ESCENOGRAFÍA  
3D RENDER  
DISEÑO GRÁFICO

info@uptoyoustudio.com
www.uptoyoustudio.com
608 339 969 
620 995 997

ATRÉVETE CON OTRA 
PERSPECTIVA
IT’S UP TO YOU

U P  T O  Y O U
S t u d i o
c r e a t i v o



5958

ANUARI DE LA FUSTA 2017

GREMI FUSTA I MOBLE

A

Malgrat la dilatada historia del sec-
tor de la fusta i de la seva extensa 
oferta de serveis actual a la societat, 
la complexa situació econòmica i 
social d’avui dia  aconsellen de fer 
una redefinició exhaustiva i creativa 
del plantejament general del sector.

A més, l’acceleració del canvi soci-
oeconòmic aconsella de revisar a 
fons l’actual model  professional per 
adaptar-les a la realitat, inventant el 
futur desitjat amb la complicitat de 
tots els agents implicats . 

Aquesta missió està esdevenint un 
gran repte col·lectiu que hem volgut 

abordar sota uns paràmetres d’ac-
tuació sensiblement diferents als 
plantejaments que s’havien seguit 
fins ara: “cooper-acció”

Des de la fusta d’origen a la seva 
aplicació constructiva, passant 
per tot el procés de disseny, càlcul, 
transport, muntatge i acabats. 

Conscients que cal adaptar el model 
sectorial a la societat i al moment 
d’avui, orientant-lo a futur, actualit-
zant les bones pràctiques empresa-
rials i professionals, connectant 
els agents i cooperant amb els seus 
projectes, l’equip tècnic del GREMI 

FUSTA I MOBLE volem respondre 
als valors i interessos d’un sector en 
canvi constant, així com a les neces-
sitats d’una societat i d’una econo-
mia en profunda transformació.

Referencies
 (1) Bourbonnais, R.; Paice, M. G. 
Oxidation of non-phenolic substra-
tes. An expanded role for laccase in 
lignin biodegradation. FEBS Lett. 
1990, 267, 99.

PROJECTE 
“FUTUR SECTOR FUSTA”

L’equip del GREMI FUSTA I MOBLE al teu servei
www.gremifusters.com 

Paraules clau: 
Innovació – Adaptació – Sostenibilitat – Territori – Cooperació – Coordinació – Integració – Complicitat – Projectes – 
Qualitat – Sector – Gremi – Clúster - Productivitat – Ocupació – Sistema – Integració – Tecnologia – Canvi

LA SOCIETAT ESTÀ GIRANT LA MIRADA CAP ELS PRODUCTES Km 0. 
LA FUSTA NO ÉS UNA EXCEPCIÓ.

Volem posar en valor la fusta i les seves professions!

Projecte “Futur Sector Fusta”

Gremi Fusta i Moble | Travessera de les Corts, 361 Entl.1a | 08029 - Barcelona 
Tel. 933 233 200 | secretaria@gremifustaimoble.cat |www.gremifusters.com
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CENTRE TECNOLÒGIC FORESTAL DE CATALUNYA

L’Institut Català de la Fusta (INCAFUST) del Centre Tecnològic Forestal de 
Catalunya té la finalitat de promoure el desenvolupament i el reconeixement de 
la fusta com a material i contribuir a la millora de la competitivitat, foment de 
la innovació i augment de la productivitat del sector de la fusta.

La missió de l’Institut és assistir 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.

Així, l’INCAFUST realitza assajos de laboratori, assessorament tècnic i inspec-
ció i diagnosi in situ d’estructures i elements de fusta amb la possibilitat d’ana-
litzar la incidència dels defectes ocasionats per la degradació del material i les 
alteracions de tipus estructural.

També desenvolupa projectes d’innovació i entre aquests, destaca el projecte 
iForWood, que té per objecte contribuir a augmentar la rendibilitat dels apro-
fitaments forestals i millorar la competitivitat i productivitat de les empreses 
fusteres pirinenques mitjançant la cooperació en R+D+i. 

El projecte està cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Re-
gional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra 
(POCTEFA 2014-2020). L’objectiu del POCTEFA és reforçar la integració eco-
nòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. La seva ajuda 
es concentra en el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i medi-
ambientals transfrontereres a través d’estratègies conjuntes a favor del desenvo-
lupament territorial sostenible. 

ANUARI DE LA FUSTA 2017

INCAFUST 
Institut Català de la Fusta
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
Ctra. Sant Llorenç, km 2 - E·25280 Solsona
T. +34 973 484 232
www.incafust.cat
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CENTRE TECNOLÒGIC FORESTAL DE CATALUNYA
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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’as-
segurances ètiques i solidàries de la cooperativa Arç que, 
a diferència de les assegurances convencionals, es basen 
en criteris de sostenibilitat social, ambiental i de trans-
parència.

Els comercials d’Arç fa anys que ofereixen als clients un 
nou concepte d’assegurances guiades pels valors coopera-
tius. Com assenyala Alfonso Bolado, responsable de pro-
jectes, “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 di-
ners de les primes i a on es destinen les seves inversions”. 

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 ba-
sed Insurance), la primera certificació europea que quali-
fica 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 as-
segurades 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 compra 
col·lectiva. 

ARÇ  COOPERATIVA
Una altra assegurança és possible

La cooperativa Arç, serveis integrals d’asse-
gurances, és la primera corredoria d’Europa 

registrada amb el segell EthSi per oferir asse-
gurances ètiques i solidàries

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

www.arccoop.coop

2n forum

escola=empresa

18 oct 2016 · 12h 
Via Laietana, 32, 
08003 Barcelona

GREMI FUSTA I MOBLE

1 2 5 7
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MICRO CARAVANA 
“TEARDROP” DE FUSTA
Sabedors de les necessitats de les 
empreses de tenir personal amb 
capacitats de treballar en equip, en 
l’Institut Guillem Catà de Manresa 
hem començat a canviar la metodo-
logia d’ensenyament i aprenentat-
ge. No ho hem fet sols, doncs hem 
comptat amb el recolzament i asses-
sorament de moltes empreses.

S’han complet molts altres objec-
tius, com la motivació dels alum-
nes, la reducció de l’absentisme, la 
transversalitat de tots els mòduls 
del cicle formatiu, i el generar atrac-
tiu pel món de la fusta en general.

Quan s’acaba el segon curs de Grau 
Mitjà de fusteria, els alumnes han 
de fer un projecte per cloure’l. Nor-
malment, cada estudiant elabora el 
seu, de manera individual. Aquest 
any, però, les coses han canviat, i 
és que per primera vegada, i sota 
la tutorització del professor Carles 
Lapeña, tots els alumnes de segon 
curs han elaborat un projecte comú. 
El que han dut a terme ha estat el 
que és conegut com un “Teardrop” 
(llàgrima caiguda), una micro cara-
vana de fusta.
Han estat un total de quatre mesos 
dedicats al disseny, i quatre més a la 
fabricació.

Per cobrir la despesa econòmica 
que tot això podia suposar, el mes 
de novembre van decidir crear un 
Verkami, que es va assolir amb èxit. 
Tampoc hagués estat possible sense 
el recolzament econòmic i entrega 
de materials per part dels industri-
als implicats.

La micro caravana té unes dimen-
sions de 2,8m de llarg i 1,4m d’am-
ple. Dins de l’habitacle hi ha un 
espai per dormir amb un matalàs 
que, quan convé, es converteix en 
dos seients. La cuina està situada a 
la part de darrere de la caravana, i 
consta d’una nevera/congelador, ar-
maris, pica i fogons. A banda de les 
necessitats bàsiques, s’incorpora un 
sistema elèctric perquè la caravana 
disposi de llum, calefacció, televisor 
i punt wiffi, tot alimentat per una 
bateria que es carrega amb la placa 
solar flexible instal·lada al sostre.

La dificultat tècnica més impor-
tant eren els aïllaments tèrmics i 
acústics, i es va resoldre de la ma-
teixa forma que ho fan en les cases 
passives, amb les seves proteccions 
exteriors, capes transpirables e im-
permeables, aïllaments interiors, i 
barreres de vapor, tot encabit en un 
espessor de 28mm.

Carles Lapeña
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Un projecte que no vo-
lem que acaba aquí.

Després de fer un estudi de mer-
cat per part dels alumnes, d’haver 
dissenyat la caravana per ser fabri-
cada en poc temps amb maquinari 
de Control Numèric, i de permetre 
la possibilitat de ser venuda només 
mecanitzada per ser acabada pel 
destinatari final, creiem que aquest 
pot ser  un producte atractiu per a 
les empreses.
Aquest darrer objectiu seria la cul-
minació del nostre treball en pro-
jectes, doncs suposaria el retorn 
del nostre aprenentatge al món em-
presarial.

El nou repte

La fusteria del Guillem Catà conti-
nuarà treballant la nova FP per pro-
jectes, amb la millora del sistema 
que neix de la primera experiència. 
El projecte? Doncs ja estem treba-
llant en el disseny i creació d’una 
aula de fusta, de construcció activa, 
que sigui un espai obert al món, a 
les empreses, espai de recerca pel 
món de la fusta, de noves aplicaci-
ons,..., i sobretot, creada per alum-
nes i per als alumnes. Aula modular 
exportable a altres centres, a altres 
espais.

El tret més espectacular del projec-
te serà la seva ubicació: elevada tres 
metres del terra i suportada en qua-
tre pins del nostre pati.

Autor:
Carles Lapeña
Cap d’estudis IES Guillem Catà 
de Manresa
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EmprEsa

CEntrE 
EduCatiu

aprEnEnt

FP 
dual

La formació professional  
en alternança i dual:  
aprendre treballant,  
treballar aprenent

Generalitat de Catalunya
Departament
d’Ensenyament

Com es valora?

A partir d’una enquesta realitzada en-
tre l’empresariat, els centres educatius 
i els aprenents, destaquen les valoraci-
ons següents:

•	L’aprenent	esdevé	el	relleu	dels	treba-
lladors jubilats.
•	És	una	oportunitat	de	desenvolupa-
ment professional en un àmbit de tre-
ball real.
•	Treballant	 a	 l’empresa	 els	 estudiants	
entenen millor el que els professors ex-
pliquen a classe.
•	Participar	 en	 l’alternança	 és	 el	 futur	
de les nostres empreses.
•	 L’aprenent	 assumeix	 la	 cultura	 i	 els	
procediments de l’empresa, a més de 
l’ofici. Inversió garantida!
•	Els	centres	enforteixen	els	llaços	amb	
les empreses de la zona.
•	 Treballar	 conjuntament	 amb	 l’em-
presa ajuda a millorar la formació dels 
estudiants.

Quins en són els beneficis?

per a les empreses
•	 Incorporar personal qualificat, for-

mat en la cultura i processos de l’em-
presa.

•	 Crear una pedrera d’aprenents.
•	 Facilitar el relleu generacional.
•	 Contribuir a la política empresarial 

de responsabilitat social corporativa.

per als estudiants
•	 Millorar el currículum professional.
•	 Desenvolupar les competències pro-

fessionals en un entorn laboral real.
•	 Afavorir la incorporació al món la-

boral com a aprenent qualificat.
•	 Reconèixer el valor que aporta l’estu-

diant per l’activitat desenvolupada a 
l’empresa.

per als centres
•	 Incrementar i millorar la relació amb 

el teixit empresarial.
•	 Intercanviar i transferir coneixement 

amb les empreses.
•	 Accedir a tecnologia, recursos i ins-

tal·lacions empresarials.
•	 Esdevenir centre de referència dels 

sectors professionals del seu àmbit 
territorial.

On adreçar-vos

Departament d’Ensenyament
Via Augusta, 202-226 (Barcelona). 
Tel. 934 006 900
gestiofpdual.ensenyament@gencat.cat
www.gencat.cat/ensenyament

Serveis Territorials
Barcelona Comarques: 
C. Casp, 15 (Barcelona). 
Tel. 934 816 000. Ext. 5343
Baix Llobregat: 
Av. Laureà Miró, 328 (St. Feliu de Llobre-
gat). 
Tel. 936 859 450. Ext. 6228
Vallès Occidental: 
Av. del Marquès de Comillas, 67-69 (Saba-
dell). 
Tel. 937 484 455. Ext. 6103
Maresme-Vallès Oriental: 
C. Churruca, 90 (Mataró). 
Tel. 936 931 890. Ext. 6488
Catalunya Central: 
Ctra. de Vic, 175 (Manresa). 
Tel. 936 930 590. Ext. 7062
Girona: 
Pl. de Pompeu Fabra, 1 (Girona). 
Tel. 872 975 000. Ext. 564
Lleida: 
C. de la Pica d’Estats, 2 (Lleida). 
Tel. 973 279 999. Ext. 5884
Tarragona: 
C. de Sant Francesc, 7 (Tarragona). Tel 977 
251 440. Ext. 5010
Terres de l’Ebre: C. de la Providència, 5-9 
(Tortosa). 
Tel. 977 448 711. Ext. 5247
Consorci d’Educació de Barcelona
Plaça Urquinaona, 6 (Barcelona). 
Tel. 935 511 000. Ext. 6709

Centres educatius
També podeu adreçar-vos als centres edu-
catius que imparteixen FP dual.

A

Aprendre treballant, treballar aprenent.
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EmprEsa

CEntrE 
EduCatiu

aprEnEnt

FP 
dual

La formació professional  
en alternança i dual:  
aprendre treballant,  
treballar aprenent

Generalitat de Catalunya
Departament
d’Ensenyament

Centre
educatiu

Empresa Aprenent

La formació professional en alternança i 
dual: aprendre treballant, treballar aprenent

Què és l’FP en 
alternança i dual?

És la modalitat de formació professi-
onal (FP) en la qual l’estudiant esdevé 
aprenent i combina la formació en el 
centre educatiu amb l’activitat produc-
tiva en l’empresa.

Quins en són els objectius?

•	Adequar	la	formació	professional	a	les	
necessitats de les empreses.
•	Establir	una	major	vinculació	i	cores-
ponsabilitat entre els centres de forma-
ció professional i les empreses, en el 
procés formatiu del jovent.
•	Millorar	el	procés	d’aprenentatge	dels	
estudiants de formació professional.

•	Els	centres	enforteixen	els	llaços	amb	
les empreses de la zona.
•	 Treballar	 conjuntament	 amb	 l’em-
presa ajuda a millorar la formació dels 
estudiants.

LA FORMACIÓ PROFESSIONAL EN ALTERNANÇA I DUAL
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ENERGYHOUSE GROUP

Energyhouse Group líder en el mercado energético, colaborara con distintos  gre-
mios y asociaciones para la reducción de costes energéticos de sus empresas 
asociadas.

QUÉ ES ENERGYHOUSE
 

ENERGYHOUSE  es la compañía 
energética líder en prestación de 
servicios relacionados con la co-
mercialización y la contratación de 
electricidad y gas. Especializada en 
la reducción de costes y optimitza-
ción de la energia en el segmento 
PYME y empresa.
En ENERGYHOUSE gestionamos 
más de 15.000  puntos de sumi-
nistro con un volumen de contra-
tación anual de más de 800 millo-
nes de euros, equivalente al 3% del 
consumo nacional, tanto a pymes y 
comunidades de propietarios como 
a las principales empresas, grandes 
industrias y administraciones pú-
blicas.

QUÉ HACEMOS EN 
ENERGYHOUSE

ENERGYHOUSE ha desarrollado 
un modelo innovador de aseso-
ramiento energético que permite 
realizar Estudios de Reducción 
de Costes con 1 única factura de 
electricidad y/o gas. 
Nuestro Estudio analiza la correc-
ta contratación del suminsitro y 
evalua y compara entre las mejores 
opciones del mercado. Entre los 
parámetros analizados tambien se 
contempla si la potencia contrata-
da se ajusta a las necesidades de la 
empresa y asi conseguir maximizar 
su ahorro.  De la misma forma  de-
tectamos el posible ahorro en com-
pesación de energia reactiva y el 
modo de facturación de la potencia. 
Todo estos está a su alcance de for-
ma totalmente gratuita.

POR QUÉ 
ENERGYHOUSE

Actualmente encontrar una bue-
na tarifa eléctrica no es fácil, sobre 
todo con un mercado tan amplio y 
cambiante con ofertas de comerci-
alizadoras complejas y difíciles de 
entender, ENERGYHOUSE colabo-
ra con el Gremi Fusta i Moble para 
realizar estos estudios y conseguir 
importantes ahorros a sus asocia-
dos.

THE ENERGYHOUSE GROUP
Gran Via Carlos III, 98, Edif. Trade-norte, 3ªplanta

08028 Barcelona
902 566 530 
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HOMAG ESPAÑA MAQUINARIA,
Reparació, assessorament, recanvis i tele assistència, 
amb  la màxima eficiència i de forma immediata.

HOMAG

A

TALLFUSTA

El servei de assistència tècnic 
postvenda de HOMAG ESPAÑA 
MAQUINARIA es composa de 30 
persones, dedicades a la reparació 
de màquines i els seus grups, a la 
tele assistència i al subministra de 
recanvis per els equips. “Es el de-
partament de postvenda mes im-
portant, en quantitat de persones i 
nivell professional que existeix en el 
sector a Espanya -assegura el  mà-
xim responsable, Jan Peter Engel-. 
Així ha de ser, perquè som els líders 
del  mercat, i els que tenim mes 
maquines funcionant a Catalunya i 
España ”

En efecte, cada dia vuit persones de 
HOMAG ESPAÑA MAQUINARIA 
atenem de forma gratuïta i de di-
lluns a divendres als clients els quals 
, normalment, obtenen la solució a 
la seva consulta el mateix dia de la 
seva trucada o consulta 

Vint-i-dos tècnics ubicats a tot  Es-
panya, preparats amb la millor for-
mació possible i permanentment 
formats en las ultimes novetats que 
el Grup HOMAG incorpora , pre-
parant e instal·lant màquines, do-
nant servi i aconsellant als nostres 
clients, per obtenir de las maquines 
e instal·lacions el màxim rendiment 
productiu. 

Asistencia tècnica

A HOMAG ESPAÑA MAQUINA-
RIA, quatre persones treballen en 
contacte directe amb el client a ni-
vell de assistència tècnica, via mò-
dem, telservice-net i per telèfon. El 
equip funciona mitjançant dos sis-
temes informàtics:

•	El	 sistema	de	planificació	de	 tèc-
nics
•	El	CRM,	a	on	es	troba	tota	la	in-
formació de cada client i de  les se-
ves maquines 

Recanvis i accessoris 
en 24 hores

En cas de que el client necessiti una 
peça de recanvi, el departament de 
assistència tècnica es posa en con-
tacte con el magatzem de recanvis 
de HOMAG ESPAÑA MAQUINA-
RIA, on es  respon amb la màxima 
diligencia (24 hores como màxim), 
la demanda del client.

“Al client se l´hi han de donar les 
màximes soluciones -afirma Jan 
Peter Engel-.Els clients volen tenir 
el seu recanvi al dia següent . HO-
MAG es qualitat total; no sòls de 
producte. Sinó  També de servei”.

Reparació de grups 
de cola

HOMAG ESPAÑA MAQUINARIA  
també dona als seu clients el servei 
de neteja i reparació dels calderins 
de cola de las cantejadores de cantos 
del Grup Homag.

A mes, la empresa de Llinars del 
Vallés (Barcelona) realitza la neteja 
dels grups de les seves màquines.
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especialistes en sistemes 
prefabricats d’entramat 
lleuger amb productes 
derivats de la fusta.

Tallfusta és una empresa exper-
ta en el disseny, la fabricació i el 
muntatge d’habitatges i estructures 
amb fusta. En els darrers anys s’ha 
especialitzat en la construcció sos-
tenible mitjançant la combinació 
de diferents sistemes constructius i 
materials optimitzant cada projecte.
 
És una empresa integrada verti-
calment. Ofereix tot el procés pro-
ductiu dels seus projectes, des del 
disseny i dibuix, fins a la seva instal-

lació final a obra. Per això disposa 
d’una oficina tècnica, un taller de 
prefabricació industrial i equips de 
muntatge propis, podent oferir un 
servei a mida amb totes les garanti-
es de qualitat i experiència. Treballa 
amb la tecnologia més puntera en 
control numèric i softwares d’últi-
ma generació.
 
Utilitza els productes més innova-
dors que hi ha al mercat i assesso-
ra en aspectes de sostenibilitat i en 
construcció prefabricada en fusta. 
Això permet un disseny més acurat, 
menors temps de muntatge i mi-
llors prestacions tècniques, també 
en termes d’eficiència energètica, en 
les estructures i habitatges.

Ctra. C-16 Manresa a Berga Km. 71,2
08660 · BALSARENY · BARCELONA
Telèfon: (93) 839 63 00 
Fax: (93) 820 00 55
www.tallfusta.com  
info@tallfusta.com  

C/ De la Química, 27-29
Apartado Correos, 50
Pol. Ind. LLinars Park

08450 - LLinars del Vallés (Barcelona)
Tel.: +34 93 701 70 93
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EL PEZ Un cuento de Alejandra Campos

Había una vez un pez que 
quería organizar su propia empresa. 
No sabía por dónde comenzar, pero 
leyendo y leyendo, fue descubrien-
do que en las organizaciones había 
gente que hacía, otros que pensaban 
cómo había que hacer, otros que de-
cidían lo que los demás debían ha-
cer y finalmente el que financiaba la 
idea. Todo ello con prevención de 
que reportase algún beneficio.

Así que se acercó al coral, le pidió su 
soporte para poner un cartel y dejó 
un aviso que decía: “Empresa en 
formación busca colaboración de 
pensadores, decisores, hacedores y 
financieros. Presentarse el lunes en 
la cueva azul”.

El pez se despertó el lunes muy en-
tusiasmado y fue nadando hasta la 
cueva. Al llegar vio un desfile de 
criaturas de diversas formas y esen-
cias de ir por la vida. Mientras espe-
raba que amaneciera, puso cuatro 
carteles con los siguientes titulares: 
“Pensadores”, “Hacedores”, “Deciso-
res” y “Financieros”.  En cada uno, 
además había escrito: “Si esta pala-
bra es la que más te representa, haz 
fila aquí”.

Apenas el sol iluminó de azul tur-
quesa el agua, el pez dio comienzo 
a la reunión.

- ¡Muy buenos días a todos! 
- ¡Buenos días, pez! –lo saludaron 
todos contentos.
- Quería agradecerles sinceramen-
te por venir esta madrugada hasta 
aquí –dijo el pez-. Si alguno quiere 
elegir más de un cartel que lo repre-
sente, puede ponerse en una quinta 
fila circular en el centro de la cueva. 
Gracias por vuestra confianza y co-
laboración”.

- ¡Comencemos! Veo que solo la 
trucha y el calamar están intere-
sados en ser financieros. ¿Por qué 
será? -este rol no parece ser atracti-
vo, pensó el pez. 
- A mí me interesa -dijo la trucha-. 
Soy de río, acabo de bajar a la costa 
para acercarme a la cueva. Puedo 
adaptarme y enmascarar cualquier 
situación, que en cuestión financie-
ra… tela ¿eh?
- A mí también me interesa –inte-
rrumpió el calamar-. Yo puedo con-
ducirme en cualquier corriente y 
si la cosa se pone fulera, tengo una 
tinta mágica que confunde y nos 
podemos escapar con el botín, si no 
dan los números… 
- ¡Vaya! –dijo la trucha-, tú más que 
financiero pareces pensador. Ya lo 
tienes todo tramado, calamar…
-  No molestes al pez, trucha… no 
está dispuesto a escuchar tonterías.
El pez se dirigió al grupo de deciso-
res que eran solo tres.
- ¡Bienvenidos decisores! ¿Qué les 
trae por aquí?
- ¡Hola, pez! Yo soy la ballena, me 
puse aquí porque soy grande y eso 
impone… 
- ¿Tú podrías decidir en cualquier 
situación?
- ¿Quién no? –dijo la ballena.
- ¡Hola! Soy la raya y te advierto que 
quien no haga caso a mis decisio-
nes, se llevará clavada mi cola.
- ¡Hola a todos! Yo soy un caballito 
de mar. ¡Encantado de estar aquí, 
pez! Me puse en esta fila porque 
puedo escuchar a los pensadores, 
bajar a ver qué hacen los hacedo-
res, charlar con los financieros para 
saber si dan los números… y así, 
moviéndome a los lados, y subien-
do y bajando de altura, soy capaz de 
decidir… 
- Ya veo que tienes buena visión –
comentó el pez.
El pez se acercó a la fila de pensa-
dores.

- ¡Hola, buen día! Me parece a mí ¿o 
son todos patos?
- ¡Así es, don pez! Somos un equi-
po. Nosotros vamos juntos por la 
vida, pensamos qué conviene al 
conjunto. Uno toma la conducción, 
comenta su decisión y dirige al res-
to. Cuando se cansa de dirigir, sigue 
otro. Y así avanzamos. Cruzamos 
océanos y recorremos todo el mun-
do.
- ¡Interesante visión de equipo, pa-
tos!
El pez se acercó al próximo grupo.
- ¡Buen día, pez! Somos el cardu-
men. Más que hacer, nos dejamos 
llevar por las corrientes, seguimos 
el juego...
- ¿Y ustedes? -preguntó el pez a un 
conjunto de tentáculos que vio tras 
una roca.
- ¡Soy uno solo! Soy el pulpo. Con 
tantos brazos puedo hacer varias 
cosas a la vez. ¡Ocho para ser más 
preciso! Estoy a la moda… ¡Lo mío 
es el multitasking!
El pez estaba fascinado de aquella 
rueda de presentaciones de criatu-
ras diversas e interesantes.
Un pez globo, elegido en represen-
tación de los innumerables seres co-
loridos que estaban en el centro de 
la cueva, preguntó: 
- ¿Tú crees que podrás crear una 
empresa con estos seres tan diferen-
tes?”
El pez les pidió a todos que se acer-
caran al centro.
- Queridos amigos de la cueva azul: 
estoy pensando en mi propio em-
prendimiento, una empresa del fu-
turo, con ilusión, justa, que permita 
hacer aquello que motive y que sea 
socialmente responsable…
- ¡Vaya reto...! -dijo el pulpo. 
- He puesto este anuncio para que 
aquellos motivados por ser parte de 
una empresa, nos planteemos va-
rias cosas: primero cuál es nuestra 
verdadera pasión en la vida; luego, 

cuál es nuestro potencial; también 
que rescatemos en qué somos pro-
fesionales; y por último, si creemos 
que los demás valorarían nuestro 
trabajo.
- ¿Entonces quedamos todos des-
cartados? –dijo el cangrejo que em-
pezaba a salir de la cueva marcha 
atrás.
- ¡Al contrario! Todos quedamos 
elegidos. Si logramos dedicarnos a 
aquello que amamos, a usar nuestro 
potencial, a hacer algo que se valo-
re y financiar nuestra vida con todo 
ello... ¡cada día sería mágico! Ha-
bremos juntado nuestra pasión con 
nuestra profesión y vocación, para 
dar lo mejor.
- ¿Cómo es eso? –dijo el erizo, a la 
vez que se inflaba y se ponía pun-
tiagudo.
- ¡Claro! Cada uno de nosotros es 
dueño de sus días, sus noches, sus 
alegrías y su futuro. Cada uno es 
responsable, pensando, tomando 
decisiones, haciendo e invirtiendo 
lo necesario para que vuestra em-
presa vital funcione…¿No creen?
- Tenemos una nueva misión propia 
en la que pensar -dijo el caballito de 
mar-. ¡Gracias pez!
- ¡Si logras juntar todo eso, tu mi-
sión será invencible, amigo! –dijo el 
pez-. He traído una botella de cava 
para romper contra las rocas de en-
trada de la cueva azul. Brindemos 
por un nuevo viaje por la vida, el 
de ser y hacer la mejor empresa de 
cada uno de nosotros mismos. 
- ¡Salud! ¡Y que así sea…!

EL PEZ es uno de los cuentos del libro “Ha-
bia una vez un CUENTOQUETECUENTO” 
de Alejandra Campos
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SOLUCIONS
AMB FUSTA PER LA SEVA
CONSTRUCCIO !

VEB Barcelona
Carretera C-17, Km 18,5
08403 GRANOLLERS - BARCELONA
Tél. (0034) 93 840 29 69
Email : barcelona@vivreenbois.com

FUSTA LAMINADA  - PI TRACTAT 

FUSTA MASSISA - DOUGLAS

FUSTA MASSISA - FUSTA LAMINADA - DOUGLAS

FUSTA MASSISA - FUSTA LAMINADA - DOUGLAS

www.vivreenbois.com

BIGUES ENCADELLATS TANQUES TARIMES

Fusta de
Pi, Avet y Douglas

Natural o tractat
Bigues laminades GL24h, Fusta compensada 

GT24, Listonatge «finger joint» C24.
Fabricació fins a 13 metres, Certificat CE, Cola 

PU (sense disolvents).

FUSTERIA EBENISTERIA SOLÉ

ANUARI DE LA FUSTA 2017

C/ 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

CUINES
Mobiliari de cuina modern en llaminats, laques i fusta 
massissa. 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 fa-
bricants nacionals de portes, unificant colors i aigües amb 
la resta de mobiliari que fabriquem.

FUSTERIA 
Marcs, finestres, portes de fusta massissa, tant en pi, rou-
re o fustes tropicals. Sempre assessorant al client amb els 
avantatges de cada tipus, segons ambient i entorn. Escales, 
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 cer-
tificada. Els nostres barnissos son a l’aigua i amb certifica-
ció ecològica per tal de no malmetre el medi ambient. En 
la restauració no es possible treballar amb aquest tipus de 
barnissos, doncs fins fa poc anys el tractament es realitza 
amb dissolvents.

FUSTERIA EBENISTERIA 
SOLÉ



7776

Maelbi-Perfespark, dues empreses que, sota la gerèn-
cia d’Oriol Vilanova, col·laboren estretament per crear 
sinèrgies i poder oferir així solucions al sector de la fusta.

Quina és la principal activitat?
Oferim solucions a mida al sector de la fusta; comptem amb 
tres divisions:
- Divisió massís: llistonatge, encadellats, parquets, tarimes, 
motllures...
- Divisió parquet: mamperlans, escales, sòcols DM, lami-
nats…
- Divisió acabats: envernissats i lacats dels diversos produc-
tes que fabriquem.

Què us diferencia de la competència?
Així com la majoria d’empreses del sector s’especialitzen en 
un sol producte, amb la col·laboració de Maelbi-Perfespark, 

aconseguim abarcar-ne un ampli ventall, ja que tenim els 
mitjans i coneixements necessaris per poder fabricar a mida 
tot allò que el client desitja.

Quins són els seus clients?
Tenim ampla experiència dins el sector, abarquem magat-
zems de fusta, empreses de parquets, constructores, arqui-
tectes....

Quins són els objectius?
Tenim dues fites molt clares: millorar el coneixement del 
mercat per tal de satisfer les necessitats dels clients i alhora, 
oferir el millor servei possible. A partir d’aquí, una constant 
millora de la tecnologia, com per exemple, la incorporació 
de nova maquinària.

I el futur?
El futur passa per la fusió de les dues empreses, i seguir es-
forçant-se per estar presents en tots els segments, no volem 
posar tot l’esforç en un segment concret, així ens permet 
compensar les fluctuacions que es produeixen en el mercat 
i així mantenir un creixement sostenible.

A
ANUARI DE LA FUSTA 2017

MAELBI S.L. 25 ANYS DE LA TAULA DE PREUS DE LA FUSTA DE LA LLOTJA DE VIC

MAELBI-PERFESPARK
L’experiència i la creativitat 
al serveide la fusta.

Camí de la Riereta, 40
08907-L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Tel:  93.337.19.32  -  Fax: 93.338.16.99
www.maelbi.com

La primera Taula de preus de la Fus-
ta es va constituir l’any 1992 a inici-
ativa de l’aleshores regidor d’Agri-
cultura, Ramaderia, Fires i Mercats 
de l’Ajuntament de Vic, Sr. Josep 
Maria Vila d’Abadal i Serra, el qual 
també era membre del Consorci 
Forestal de Catalunya, tot aprofitant 
l’existència de la Llotja de Contrac-
tació i Mercat en Origen de Vic.  
L’objecte i funció de la Taula era i és 
la de donar un preu de referència, 
que no obliga, per cada fusta o clas-
sificació de la mateixa, amb la fina-
litat que els diversos components de 
l’oferta i la demanda en tinguin una 
informació que els serveixi per ne-
gociar. Per tant, la importància de 
determinar un preu és la de marcar 
una tendència o evolució de l’oferta 
i demanda per cada tipus de fusta.
Els preus que determina la Tau-
la també tenen la virtut de ser un 
instrument per poder fer valoraci-
ons o taxacions de boscos per part 
d’entitats financeres o d’altres tipus 
de necessitats. Es celebren dues ses-

sions ordinàries de la Taula a l’any, a 
la primavera i a la tardor, ja que es 
tracta d’un producte que no ofereix 
les variacions contínues dels preus 
que tenen altres matèries primeres.  
Durant aquests anys ha variat la 
composició dels seus membres. La 
marxa de l’economia marca unes 
prioritats i obliga a reestructuraci-
ons constants. Noves comunicaci-
ons, normatives, fronteres econò-
miques i altres factors determinen 
els canvis. S’ha d’esmentar que el 
nostre país ha augmentat de ma-
nera considerable la massa forestal, 
motiu pel qual s’imposa una bona 
gestió i aprofitament d’un recurs 
tant noble i pràctic com la fusta. La 
fusta constructiva és una oportu-
nitat per crear un nou concepte de 
construcció que comportaria nous 
llocs de treball i un equilibri dels 
nostres boscos amb l’aprofitament 
d’una riquesa que la tenim aquí ma-
teix.
Els membres que van participar 
en la primera Taula de preus de la 

Fusta, que va tenir lloc a la Casa 
Consistorial de la Ciutat de Vic, el 
dia 18 de desembre de 1992, a les 
18:00 h., van ser: Sr. Josep Pla i Ro-
des, Sr. Lluís Reixac i Ollé, Sr. Joan 
Bruc i Fusté, Sr. Carles Torres i Ro-
mero, Sr. Pere Prat i Prat, Sr. Josep 
Taberner i Batlle, Sr. Martí Magret 
i Sala, Sr. Cebrià Canut i Batlles, Sr. 
Miquel Coromines i Viñes, Sr. Josep 
Barniol i Llimós, Sr.  Josep Puigpe-
lat i Pallarès, Sr. Miquel Serra i Ro-
vira, Sr. Xavier Calderó i Saderra. 
Va presidir la Taula el Sr. Josep Ma-
ria Vila d’Abadal i Serra, i va actuar 
com a Secretari el Sr. Jaume Parare-
da i Franch.

Jaume Parareda i Franch
President de les Taules de Preus de 
1984 al 2014

25 ANYS DE LA TAULA DE PREUS 
DE LA FUSTA DE LA LLOTJA DE VIC
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25 ANYS DE LA TAULA DE PREUS DE LA FUSTA DE LA LLOTJA DE VIC

 Núm. 1

TAULA DE PREUS DEL SECTOR FORESTAL DE LA LLOTJA DE VIC, 18 de desembre de 1992 

Ptes./t Euros /t Ptes./t Euros /t
VERN  de 10 a 20 cm. de diàmetre 6.000/6.500 36,06/39,07 PI PINYER de més de 18 cm. 5.500 33,06

de 20 a més cm. de diàmetre 7.500/8.000 45,08/48,08 PI MARÍTIM de més de 18 cm. 6.000 36,06
PI INSIGNIS de més de 18 cm. 7.000/7.500 42,07/45,08
PI RAJOLET de més de 14 cm. 6.500 39,07

CASTANYER de 12 a més cm. de diàmetre 5.000/6.000 30,05/36,06 PI NEGRE de més de 16 cm. 6.500/7.000 39,07/42,07
PINASSA de més de 14 cm. 5.500/6.000 33,06/36,06

POLLANCRE (preus m3 sobre serradora) Ptes./m3 Euros /m3

CANADÀ de més de 20 cm. de diàmetre 8.000/8.500 48,08/51,09 LLENYA
o qualitat superior 9.000 54,09 Ptes./t Euros /t Ptes./t Euros /t

HÍBRID 7.000/7.500 42,07/45,08 ALZINA 8.000/9.000 48,08/54,09 - -
BORDILS de més de 20 cm. de diàmetre 6.000 36,06 ROURE 6.500/7.500 39,07/45,08 4.300/4.500 25,84/27,05

FAIG 5.000/5.500 30,05/33,06 - -
Ptes./t Euros /t

FREIXE de 20 a més cm. de diàmetre 7.000/10.000 42,07/60,10 FUSTES TRITURACIÓ
Ptes./t Euros /t Ptes./t Euros /t

RESINOSES 4.400/4.800 26,44/28,85 5.000/5.500 30,05/33,06
FAIG de 20 a més cm. de diàmetre primeres 8.000/10.000 48,08/60,10 FRONDOSES 3.800 22,84 - -

de 20 a més cm. de diàmetre segones 7.000 42,07

PLÀTAN de 20 a més cm. de diàmetre 7.500/8.000 45,08/48,08 PALS
inferior a 20 cm. de diàmetre 5.000 30,05 RESINOSES s/c

BLADA s/c s/c
SURO Ptes./kg Euros /kg

TRITURACIÓ 22 0,13
ROURE FULLA AMPLA i PÈNOL de 22 a més cm. de diàmetre 12.000/14.000 72,12/84,14 TAPONABLE Enrasat 50% trituració 50/60 0,30/0,36

MARTINENC de 23 a més cm. de diàmetre 7.000/7.500 42,07/45,08 Enrasat 30% trituració 80/85 0,48/0,51
Enrasat 10% trituració 100 0,60

ACÀCIA PRIMA  de 22 a més cm. de diàmetre 7.000 42,07
GRUIXUDA 6.000 36,06 Preu suro posat a indústria a l'època de pela.

Central Vallès

Solsonès Lleida

Cambra de Comerç, 
Indústria i Navegació 
de Barcelona

Dades facilitades per la Comissió de Preus 
de la LLOTJA DE CONTRACTACIÓ I MERCAT EN ORIGEN DE VIC

Delegació a Osona
Els preus s'entenen sobre indústria, excepte 
pollandre (Canadà i Híbrid sobre camió)
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25 ANYS DE LA TAULA DE PREUS DE LA FUSTA DE LA LLOTJA DE VIC

 Núm. 50

TAULA DE PREUS DEL SECTOR FORESTAL DE LA LLOTJA DE VIC, 9 d'abril de 2016

Cotització  resultant Variació Cotització  resultant Variació

VERN  de 10 a 24 cm. de diàmetre s/c s/c PI DOUGLAS de més de 30 cm. 75,00/90,00 €/t (=)

de 25 a més cm. de diàmetre 54,00/57,00 €/t (=) PI DOUGLAS de més de 14 cm. 57,00/60,00 €/t (=)/(-2)

PI PINYER de més de 18 cm. 40,00/43,00 €/t (-3)/(-3)

CASTANYER de 12 a més cm. de diàmetre 54,00/72,00 €/t (=) PI MARÍTIM de més de 18 cm. 48,00/53,00 €/t (-2)/(-3)

Barramenta 36,00/39,00 €/t (=) PI INSIGNIS de més de 30 cm. 73,00/80,00 €/t Nova classif.

PI INSIGNIS de més de 18 cm. 55,00/63,00 €/t Nova classif.

POLLANCRE (preus m3 sobre serradora) PI ROIG de més de 14 cm. 49,00/54,00 €/t (-2)/(-3)

XAPA 1a. de 20 cm. de diàmetre mínim 59,00/65,00 €/m3 (=) PI NEGRE de més de 16 cm. 50,00/55,00 €/t (-2)/(-3)

XAPA 2a. de 20 cm. de diàmetre mínim 49,00/54,00 €/m3 (=) PI BLANC (BORD) de més de 16 cm. 42,00/44,00 €/t (-2)/(-3)

PINASSA de més de 14 cm. 45,00/50,00 €/t (-2)/(-3)

FREIXE de 20 a més cm. de diàmetre 83,00/95,00 €/t (=)

Superior (30 cm. diàmetre mínim) 91,00/125,00 €/t (=) PI ROIG* de més de 14 cm. 46,00/52,00 €/t (-2)/(-2)

PINASSA* de més de 14 cm. 42,00/48,00 €/t (-2)/(-2)

FAIG de 20 a més cm. de diàmetre 66,00/72,00 €/t (=) PI BLANC (BORD)* de més de 16 cm. 40,00/44,00 €/t (-2)/(-2)

Superior (35 cm. diàmetre mínim) 89,00/100,00 €/t (=)

PLÀTAN de 25 a més cm. de diàmetre 48,00/54,00 €/t (=) LLENYA General Bages/Osona/Solsonès Vallès/Selva/Gironès

ALZINA 63,00/69,00 €/t (=) 66,00/72,00 €/t (=) 63,00/69,00 €/t (=)

ROURE 48,00 €/t (=) 48,00/51,00 €/t (=) 48,00 €/t (=)

BLADA de 18/20 a més cm. de diàmetre 57,00/81,00 €/t (=) FAIG 39,00/45,00 €/t (=) 39,00/45,00 €/t (=)

SURO PELUT 30,00/36,00 €/t (=)

ROURE FULLA AMPLA i PÈNOL de 25 a més cm. de diàmetre 72,00/90,00 €/t (=)/(+6) FUSTES TRITURACIÓ Vallès Garrigues França
FULLA PETITA de 23 a més cm. de diàmetre 51,00/60,00 €/t (=) CONÍFERES 28,50 €/t (-1,5) 37,50 €/t     (-1,5) 50,00 €/t     (=)

CASTANYER 25,00 €/t (=) 34,50 €/t     (-1,5) 45,00 €/t     (=)

ACÀCIA PRIMA  de 8 a 23 cm. de diàmetre 60,00/66,00 €/t (=) FAIG 25,00 €/t (=) 34,50 €/t     (-1,5) 50,00 €/t     (=)
GRUIXUDA de 23 a més cm. de diàmetre 60,00/65,00 €/t (=) EUCALIPTUS 25,00 €/t (=) 34,50 €/t     (-1,5) 50,00 €/t     (=)

ALTRES PLANIFOLIS 25,00 €/t (=) 34,50 €/t     (-1,5) 47,00 €/t     (=)

SURO* Trituració 500,00 €/t (+100)

Taponable 1.800,00 €/t (=) FUSTES TRITURACIÓ * 25,00 €/t (=)

* Preu posat a indústria a l'època de pela.
PALS CONÍFERES 66,00 €/t (=)

* Fusta llarga de més de 14 cm. de diàmetre

* Arbres sencers a carregador 

Cambra de Comerç, 
Indústria i Navegació 
de Barcelona

Dades facilitades per la Comissió de Preus 
de la LLOTJA DE CONTRACTACIÓ I MERCAT EN ORIGEN DE VIC

Delegació a Osona
Els preus s'entenen sobre indústria, excepte pollandre (Canadà i Híbrid 
sobre camió)

 Núm. 50

TAULA DE PREUS DEL SECTOR FORESTAL DE LA LLOTJA DE VIC, 9 d'abril de 2016

Cotització  resultant Variació Cotització  resultant Variació

VERN  de 10 a 24 cm. de diàmetre s/c s/c PI DOUGLAS de més de 30 cm. 75,00/90,00 €/t (=)

de 25 a més cm. de diàmetre 54,00/57,00 €/t (=) PI DOUGLAS de més de 14 cm. 57,00/60,00 €/t (=)/(-2)

PI PINYER de més de 18 cm. 40,00/43,00 €/t (-3)/(-3)

CASTANYER de 12 a més cm. de diàmetre 54,00/72,00 €/t (=) PI MARÍTIM de més de 18 cm. 48,00/53,00 €/t (-2)/(-3)

Barramenta 36,00/39,00 €/t (=) PI INSIGNIS de més de 30 cm. 73,00/80,00 €/t Nova classif.

PI INSIGNIS de més de 18 cm. 55,00/63,00 €/t Nova classif.

POLLANCRE (preus m3 sobre serradora) PI ROIG de més de 14 cm. 49,00/54,00 €/t (-2)/(-3)

XAPA 1a. de 20 cm. de diàmetre mínim 59,00/65,00 €/m3 (=) PI NEGRE de més de 16 cm. 50,00/55,00 €/t (-2)/(-3)

XAPA 2a. de 20 cm. de diàmetre mínim 49,00/54,00 €/m3 (=) PI BLANC (BORD) de més de 16 cm. 42,00/44,00 €/t (-2)/(-3)

PINASSA de més de 14 cm. 45,00/50,00 €/t (-2)/(-3)

FREIXE de 20 a més cm. de diàmetre 83,00/95,00 €/t (=)

Superior (30 cm. diàmetre mínim) 91,00/125,00 €/t (=) PI ROIG* de més de 14 cm. 46,00/52,00 €/t (-2)/(-2)

PINASSA* de més de 14 cm. 42,00/48,00 €/t (-2)/(-2)

FAIG de 20 a més cm. de diàmetre 66,00/72,00 €/t (=) PI BLANC (BORD)* de més de 16 cm. 40,00/44,00 €/t (-2)/(-2)

Superior (35 cm. diàmetre mínim) 89,00/100,00 €/t (=)

PLÀTAN de 25 a més cm. de diàmetre 48,00/54,00 €/t (=) LLENYA General Bages/Osona/Solsonès Vallès/Selva/Gironès

ALZINA 63,00/69,00 €/t (=) 66,00/72,00 €/t (=) 63,00/69,00 €/t (=)

ROURE 48,00 €/t (=) 48,00/51,00 €/t (=) 48,00 €/t (=)

BLADA de 18/20 a més cm. de diàmetre 57,00/81,00 €/t (=) FAIG 39,00/45,00 €/t (=) 39,00/45,00 €/t (=)

SURO PELUT 30,00/36,00 €/t (=)

ROURE FULLA AMPLA i PÈNOL de 25 a més cm. de diàmetre 72,00/90,00 €/t (=)/(+6) FUSTES TRITURACIÓ Vallès Garrigues França
FULLA PETITA de 23 a més cm. de diàmetre 51,00/60,00 €/t (=) CONÍFERES 28,50 €/t (-1,5) 37,50 €/t     (-1,5) 50,00 €/t     (=)

CASTANYER 25,00 €/t (=) 34,50 €/t     (-1,5) 45,00 €/t     (=)

ACÀCIA PRIMA  de 8 a 23 cm. de diàmetre 60,00/66,00 €/t (=) FAIG 25,00 €/t (=) 34,50 €/t     (-1,5) 50,00 €/t     (=)
GRUIXUDA de 23 a més cm. de diàmetre 60,00/65,00 €/t (=) EUCALIPTUS 25,00 €/t (=) 34,50 €/t     (-1,5) 50,00 €/t     (=)

ALTRES PLANIFOLIS 25,00 €/t (=) 34,50 €/t     (-1,5) 47,00 €/t     (=)

SURO* Trituració 500,00 €/t (+100)

Taponable 1.800,00 €/t (=) FUSTES TRITURACIÓ * 25,00 €/t (=)

* Preu posat a indústria a l'època de pela.
PALS CONÍFERES 66,00 €/t (=)

* Fusta llarga de més de 14 cm. de diàmetre

* Arbres sencers a carregador 

Cambra de Comerç, 
Indústria i Navegació 
de Barcelona

Dades facilitades per la Comissió de Preus 
de la LLOTJA DE CONTRACTACIÓ I MERCAT EN ORIGEN DE VIC

Delegació a Osona
Els preus s'entenen sobre indústria, excepte pollandre (Canadà i Híbrid 
sobre camió)

 Núm. 1

TAULA DE PREUS DEL SECTOR FORESTAL DE LA LLOTJA DE VIC, 18 de desembre de 1992 

Ptes./t Euros /t Ptes./t Euros /t
VERN  de 10 a 20 cm. de diàmetre 6.000/6.500 36,06/39,07 PI PINYER de més de 18 cm. 5.500 33,06

de 20 a més cm. de diàmetre 7.500/8.000 45,08/48,08 PI MARÍTIM de més de 18 cm. 6.000 36,06
PI INSIGNIS de més de 18 cm. 7.000/7.500 42,07/45,08
PI RAJOLET de més de 14 cm. 6.500 39,07

CASTANYER de 12 a més cm. de diàmetre 5.000/6.000 30,05/36,06 PI NEGRE de més de 16 cm. 6.500/7.000 39,07/42,07
PINASSA de més de 14 cm. 5.500/6.000 33,06/36,06

POLLANCRE (preus m3 sobre serradora) Ptes./m3 Euros /m3

CANADÀ de més de 20 cm. de diàmetre 8.000/8.500 48,08/51,09 LLENYA
o qualitat superior 9.000 54,09 Ptes./t Euros /t Ptes./t Euros /t

HÍBRID 7.000/7.500 42,07/45,08 ALZINA 8.000/9.000 48,08/54,09 - -
BORDILS de més de 20 cm. de diàmetre 6.000 36,06 ROURE 6.500/7.500 39,07/45,08 4.300/4.500 25,84/27,05

FAIG 5.000/5.500 30,05/33,06 - -
Ptes./t Euros /t

FREIXE de 20 a més cm. de diàmetre 7.000/10.000 42,07/60,10 FUSTES TRITURACIÓ
Ptes./t Euros /t Ptes./t Euros /t

RESINOSES 4.400/4.800 26,44/28,85 5.000/5.500 30,05/33,06
FAIG de 20 a més cm. de diàmetre primeres 8.000/10.000 48,08/60,10 FRONDOSES 3.800 22,84 - -

de 20 a més cm. de diàmetre segones 7.000 42,07

PLÀTAN de 20 a més cm. de diàmetre 7.500/8.000 45,08/48,08 PALS
inferior a 20 cm. de diàmetre 5.000 30,05 RESINOSES s/c

BLADA s/c s/c
SURO Ptes./kg Euros /kg

TRITURACIÓ 22 0,13
ROURE FULLA AMPLA i PÈNOL de 22 a més cm. de diàmetre 12.000/14.000 72,12/84,14 TAPONABLE Enrasat 50% trituració 50/60 0,30/0,36

MARTINENC de 23 a més cm. de diàmetre 7.000/7.500 42,07/45,08 Enrasat 30% trituració 80/85 0,48/0,51
Enrasat 10% trituració 100 0,60

ACÀCIA PRIMA  de 22 a més cm. de diàmetre 7.000 42,07
GRUIXUDA 6.000 36,06 Preu suro posat a indústria a l'època de pela.

Central Vallès

Solsonès Lleida

Cambra de Comerç, 
Indústria i Navegació 
de Barcelona

Dades facilitades per la Comissió de Preus 
de la LLOTJA DE CONTRACTACIÓ I MERCAT EN ORIGEN DE VIC

Delegació a Osona
Els preus s'entenen sobre indústria, excepte 
pollandre (Canadà i Híbrid sobre camió)
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A
ANUARI DE LA FUSTA 2017

UNA FRASE, UNA IDEA, UNA PREGUNTA… Mª José Fernández

Recull de frases realitzat per 
Maria José Fernandez, 

ànima de J. F. Polo Muebles Artesanos A Medida 
www.muebleartesanodelujo.com 

En el idioma está el árbol genealógico de una nación.
Samuel Johnson.//

No hay árbol más recio y consistente que aquel que el viento azota con frecuencia.
Séneca.//

La paciencia es un árbol de raíz amarga que produce frutos muy dulces.
Aforismo persa.//

Si quieres escuchar el canto de los pájaros, no compres una jaula, planta un árbol.
Anónimo.//

El que come el fruto del árbol del conocimiento siempre es arrojado de algún paraíso.
Anónimo.//

Si piensas con un año de adelanto, siembra una semilla... Si piensas con diez años de adelanto, 
planta un árbol.
Poeta chino.

//
En la tierra, el mejor amigo del hombre es un árbol. Cuando utilizamos el árbol con respeto 
y prudencia, puede ser para nosotros uno de los mayores recursos de la tierra.
Frankfurt Lloyd Wright.

//
Cuando hayas cortado el último árbol, contaminado el último río y pescado el último 
pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer.
José Martí.

//

Nunca está mejor el árbol que en la tierra donde se cría.
Anónimo.//

La esperanza es un árbol en flor que se balancea dulcemente al soplo de las ilusiones.
Severo Catalina.//

A veces nuestro destino semeja un árbol frutal en invierno. ¿Quién pensaría que esas 
ramas reverdecerán y florecerán?
Mas, esperamos que así sea, y sabemos que así será.
Goethe.

//

Los árboles son parte de la solución contra el cambio climático, el mayor problema ante el que nos 
enfrentamos.
Al Gore.

//

En la tierra, el mejor amigo del hombre es un árbol. Cuando utilizamos el árbol con respeto 
y prudencia, puede ser para nosotros uno de los mayores recursos de la tierra.
Frankfurt Lloyd Wright.

//

¿Cómo olvidarte...
Si soy un árbol cuyas raíces se alimentan de la esperanza de volverte a ver, y mis ramas 
crecen y se hacen fuertes, tan sólo para poder recibirte...,  Cuando regreses?
Maria José Fernandez

//
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CATFOREST- producte forestal 
Catalunya, es regeix pel seu pro-
pi Reglament d’ús de la marca, 
que es troba a disposició dels/de 
les possibles interessats/des en el 
web www.catforest.cat. Aquest 
reglament ha estat àmpliament 
consensuat pel sector forestal de 
Catalunya i informat favorable-
ment per l’autoritat competent 
en matèria de forest a Catalunya.

A més del propi Reglament i 
annexos, la marca es regirà  per 
l’establert a la Llei 17/2001, de 
7 de desembre de Marques i les 
disposicions autonòmiques que 
s’aprovin a tal efecte.

Qui pot utilitzar la 
marca CATFOREST- 
producte forestal 
Catalunya?.

Qualsevol persona física o jurí-
dica, tant privades com a públi-
ques, que representi a:

Propietaris/àries de finques 
forestals públiques o privades 
que disposin d’un instrument 
d’ordenació forestal i que dispo-
sin d’un sistema de certificació 
forestal de  gestió forestal sos-
tenible reconegut (PEFC; FSC i 
d’altres).

Empreses d’aprofitament fo-
restal que disposin d’un sistema 
de certificació forestal de gestió 
forestal sostenible i/o cadena de 
custòdia reconegut (PEFC; FSC 
i d’altres).

Empreses transformadores i 
envasadores que disposin d’un 
sistema de certificació forestal 
de cadena de custòdia reconegut 
(PEFC; FSC i d’altres).

Empreses comercialitzadores 
de productes d’origen forestal 
que disposin d’un sistema de 
certificació forestal de cadena de 
custòdia reconegut (PEFC; FSC 
i d’altres).

Entitats responsables col·labo-
radores públiques i/o privades 
consumidores finals del produc-
te que vulgui fer un ús divulga-
tiu de la Marca, sense que quedi 
subjecta a control de traçabilitat, 
atès que no manipula producte, 
sinó únicament informació, as-
pecte que justifica l’absència de 
control directe sobre el produc-
te, però que per contra haurà de 
signar una sèrie de compromi-
sos de comunicació.  

Quins productes 
podran adherir-se a la 
marca CATFOREST- 
producte forestal 
Catalunya?.

D’entrada els productes que que-
den emparats per la marca seran 
els que a continuació es relaci-
onen, però s’ha de fer observar 
que el Reglament és obert, el 
que significa que si en un futur 
es creu convenient ampliar els 
productes es podrà fer sota el 
mateix paraigües de la marca, 

d’acord amb els condicionats del 
propi Reglament i de la regula-
ció aplicable.

Fusta estructural amb origen 
en el territori de Catalunya per 
a ús estructural. Aquests pro-
ductes per poder gaudir de la 
Marca hauran de comptar amb 
el marcatge CE en base al Re-
glament 305/2011, en virtut del 
qual s’estableixen les condicions 
harmonitzadores per a la co-
mercialització de productes de 
la construcció i demostrar que 
provenen d’un aprofitament fo-
restal sostenible mitjançant un 
sistema de certificació forestal 
reconegut internacionalment 
(PEFC i/o FSC o d’altres) o bé 
un certificat emès per una terce-
ra part independent acreditada 
per l’Entitat Nacional d’Acredi-
tació (ENAC). 

Fusta serrada no estructural i 
els seus productes acabats amb 
origen en el territori de Catalu-
nya i en un aprofitament forestal 
sostenible, demostrable mitjan-
çant un sistema de certificació 
forestal reconegut internacio-
nalment (PEFC i/o FSC o d’al-
tres) o bé un certificat emès per 
una tercera part independent 
acreditada per l’Entitat Nacional 
d’Acreditació (ENAC). 

La fusta serrada ha de garantir la 
qualitat mitjançant la identifica-
ció dels següents estandars, que 
hauran d’aparèixer en els con-
tractes o documents de trans-
missió (factures, albarans,...):

A

Joan Porras

ANUARI DE LA FUSTA 2017

CATFOREST

CATFOREST- producte forestal Catalunya és una mar-
ca de garantia que sorgeix d’un ampli consens del sector 
forestal català, fruit de les necessitats detectades per parts 
dels diferents agents del propi sector i d’una posta en 
comú que neix en el seny de l’Associació Catalana Promo-
tora de la Certificació Forestal (PEFC Catalunya), entitat 
que emmarca la pràctica totalitat de l’espectre que ocupa 
l’àmbit forestal a Catalunya, i de la que en formen part les 
següents entitats:

-Generalitat de Catalunya, Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP).

-Associació d’Entitats Locals Propietàries Forestals a Ca-
talunya (ELFOCAT).

-Federació de Municipis de Catalunya.

-Associació Catalana de Municipis (ACM).

-Consorci Forestal de Catalunya (CFC).

-Institut Agrícola Català de Sant Isidre (IACSI).

-Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC).

-Unió de Pagesos (UP).

-Associació de Rematants i Serradors de Catalunya 
(ARESCAT).

-Associació Catalana d’Empreses de Treballs Forestals 
(ACETREF).

-Associació d’Empresaris Surers de Catalunya (AE-
CORK).

-Confederació Catalana de la Fusta.

-Asociación Nacional de Fabricantes de Tableros (ANF-
TA).

-Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC).

-Col·legi d’Enginyers de Forest de Catalunya.

-Col·legi d’Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya.

-Universitat de Lleida, Escola Tècnica Superior d’Engi-
nyeria Agrària.

-Gremi de la Fusta i el Moble.

-Institut Català de la Fusta (INCAFUST).

-Asociación de Forestales de España (PROFOR).

-Centre de la Propietat Forestal (CPF).

-Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA).

-Organització d’Usuaris i Consumidors de Catalunya 
(OCUC).

-Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de 
Catalunya (FCCUC).
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Pèl·let forestal secada, triturada 
i comprimida en forma de pèl·let 
produït a partir d’espècies forestals 
amb origen en el territori de Cata-
lunya i en un aprofitament forestal 
sostenible, demostrable mitjançant 
un sistema de certificació fores-
tal reconegut internacionalment 
(PEFC i/o FSC o d’altres) o bé un 
certificat emès per una tercera part 
independent acreditada per l’Enti-
tat Nacional d’Acreditació (ENAC). 

El pèl·let forestal ha de garantir la 
qualitat mitjançant d’un sistema 
de certificació de qualitat ENplus o 
DINplus.

Estella forestal produïda a par-
tir d’espècies forestals amb origen 
en el territori de Catalunya i en un 
aprofitament forestal sostenible, de-
mostrable mitjançant un sistema de 
certificació forestal reconegut inter-
nacionalment (PEFC i/o FSC o d’al-
tres) o bé un certificat emès per una 
tercera part independent acreditada 
per l’Entitat Nacional d’Acreditació 
(ENAC). 

Briquetes: fusta secada, triturada, i 
comprimida en forma de briquetes, 
sense elements estranys, produïdes 
a partir d’espècies forestals amb ori-
gen en el territori de Catalunya i en 
un aprofitament forestal sostenible, 
demostrable mitjançant un sistema 
de certificació forestal reconegut 
internacionalment (PEFC i/o FSC o 
d’altres) o bé un certificat emès per 
una tercera part independent acre-
ditada per l’Entitat Nacional d’Acre-
ditació (ENAC).

Llenya produïda a partir d’es-
pècies forestals amb origen en 
el territori de Catalunya i en un 
aprofitament forestal sosteni-
ble, demostrable mitjançant un 

sistema de certificació forestal 
reconegut internacionalment 
(PEFC i/o FSC o d’altres) o bé 
un certificat emès per una terce-
ra part independent acreditada 
per l’Entitat Nacional d’Acredi-
tació (ENAC).
 
Requisits bàsics per a 
l’obtenció de l’autorit-
zació de l’ús de la marca 
CATFOREST- producte 
forestal Catalunya.

Bàsicament les persones físiques 
o jurídiques que desitgin gaudir 
de la possibilitat d’utilitzar en els 
seus productes forestals la marca 
de garantia CATFOREST, o les 
entitats col·laboradores que ho 
vulguin fer servir, hauran de sig-
nar una sol·licitud, que compor-
tarà l’exigència del compliment 
d’una sèrie de compromisos, en 
virtut dels quals adquiriren di-
ferents drets i obligacions, que 
queden recollits en el Reglament 
d’Ús de la Marca i en el seu an-
nex relatiu a les instruccions d’us 
de la representació gràfica de la 
marca.

Gratuïtat
Cal destacar que el sistema d’ads-
cripció a la Marca és gratuït, de 
forma que serà l’Associació Ca-
talana Promotora de la Certi-
ficació Forestal (PEFC Catalu-
nya), com a titular de la Marca 
CATFOREST-producte forestal 
de Catalunya, qui suportarà ini-
cialment el cost econòmic i dels 
recursos necessaris per dur a 
terme la gestió i tramitació dels 

controls necessaris  per a la con-
cessió de l’autorització de l’ús de 
la marca i el seu enregistrament.

Com a conclusió podem afir-
mar que el fet de identificar els 
productes forestals de Catalunya 
en el mercats, amb un segell que 
te la capacitat de garantir origen 
català (proximitat i local), sos-
tenibilitat i qualitat, comporta 
l’aportació, sense cap mena de 
dubte, de tot un seguit de bene-
ficis com ara:

•	Atorga	als	productes	un	valor	
afegit d’extraordinària impor-
tància per a la competitivitat 
dels propis productes i de l’eco-
nomia local.
•	Millora	la	responsabilitat	soci-
al corporativa de les empreses, 
aspecte molt valorat a l’actualitat 
des del punt de vista comercial 
envers a la societat i al destinata-
ri final del producte.
•	Consolida	 i	millora	 la	 imatge	
positiva dels boscos de Catalu-
nya i dels seus productes fores-
tals com a matèria primera natu-
ral, ecològica i renovable.
•	Contribueix	a	 facilitar	 la	con-
secució d’una gestió forestal sos-
tenible dels nostres boscos.
•	Proporciona	els	 criteris	ambi-
entals per l’obtenció del distintiu 
de garantia de qualitat ambiental 
als productes de fusta (RESO-
LUCIÓ TES/1175/2016, de 9 de 
maig).

Artticle de Joan Porras

CATFOREST

A

Joan Porras
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CATFOREST 

té com a missió com-
prometre’s activament 
a la millora de la qua-
litat dels boscos de 
Catalunya, dels seus 
productes i serveis, i 
protegir el medi ambi-
ent, fent-los més pro-
pers, més rendibles i 
beneficiosos per a tota 
la societat.
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L’informe pericial és l’expressió escrita de la culminació 
dels treballs duts a terme. En ell es contenen les conclusi-
ons i mètodes d’indole particular que s’han considerat per 
arribar a aquestes conclusions. Servirà com a  il·lustració 
al Jutge en la matèria de les quals es tracti. A un informe o 
dictamen pericial hi ha dos camps ben diferenciats:

1. Estudi i determinació de les causes.
2. Valoració dels bens i/o danys.

Tan un com l’altre són compatibles i indispensables, llevat 
que el nomenament se’n sol·liciti un de sol expressament  
(p.e.: Valoració d’un bé o per el contrari determinació 
d’una magnitud física).

El GREMI FUSTA I MOBLE i la ACIP  disposen actual-
ment de 6 pèrits judicials, especialitzats en diferents ofi-
cis, ells són:
•	 Alfons Solé  - tècnic superior en fusta
•	 Cisco Salvador - tècnic superior en fusta
•	 Ángel Nevado - tècnic en paviments de fusta
•	 Jaume nadal - tècnic en paviments de fusta
•	 Nicolàs Sanchez - tècnic en paviments de fusta
•	 Xavier Sala - tècnic en aplicacions de tapisseries

Amb l’objectiu de donar a conèixer la figura del pèrit judi-
cial entrevistem a,  Àngel Nevado i Giraldo, President 
Federación Española Pavimentos de Madera (FEPM), Pè-
rit Oficial Associació Catalana d’industrials del Parquet 
(ACIP), Pèrit Oficial FEPM, Membre Comissió Tècnica 
ACIP, Membre de la Junta Directiva Gremi Fusta i Moble.

> ÀNGEL, QUÈ ÉS UN 
PERITATGE, I PER-
QUÈ SERVEIX?

Un peritatge de parquet inclou la 
revisió d’un paviment en una obra 
prèvia sol·licitud per alguna de les 
parts implicades, instal·lador, sub-
ministrador, promotor o propieta-
ri de l’obra, o fins i tot un jutjat en 
quant a materials i col·locació i la 
seva anàlisi en comparació amb les 
normes de producte i/o instal·lació 
amb l´ experiència del pèrit per 
valorar les possibles deficiències o 
irregularitats que pugui presentar, 
conèixer la seva causa i plantejar 
solucions o quantificar el cost de la 
seva reparació.

Amb l’actuació del pèrit es conei-
xeran els defectes o vicis ocults i es 
delimitaran responsabilitats respec-
te l’execució i materials emprats ex-
plicant de forma técnica però sen-
zilla si alguna part no ha seguit els 
estàndards de qualitat que exigeix la 
normativa, les instruccions del fa-
bricant o el manteniment del terra 
muntat.

> A QUÈ RESPON 
AQUESTA VIA DE 
RESOLUCIÓ DE CON-
FLICTES? HI HA LE-
GISLACIÓ QUE L’EM-
PARA?

L´ informe pericial per part d’un 
tècnic acreditat imparcial és un 
document emparat jurídicament 
d’acord la “Ley de Enjuiciamiento 
Civil”.

D’acord amb els articles 340 i 341 
de la LEC els pèrits hauran de tenir 
títol oficial en la matèria objecte de 
la peritació o en el seu defecte ser 
designats per col-legis professionals 
o associacions o gremis apropiats.
L’article 346 de la LEC indica que el 
peritatge es farà per escrit i es de-
fensarà si cal davant el tribunal de-
signat. 

De l’exposició i defensa del informe 
pericial dependrà en bona mida la 
sentència dictada, formant part del 
expedient judicial juntament amb 
la declaració dels testimonis i altres 
proves aportades per les parts.

> QUI EL POT SOL·LI-
CITAR?

Qualsevol persona física pot fer ús 
d’aquest servei per valorar l’adequa-
ció d’un terra instal·lat o fins i tot 
únicament material comprat per 
veure si compleix tota la normativa 
adient tant per conèixer possibles 
vicis o defectes com per acreditar 
la correcta qualitat i execució de les 
feines necessàries per a la seva ins-
tal·lació.

De vegades la sol·licitud d’un peri-
tatge respon a una sol·licitud con-
junta de les parts implicades per 
conèixer què ha fallat en una ins-
tal·lació.

> COM ES CONTRAC-
TA AQUEST SERVEI?

Per contractar el servei d’un pèrit es 
farà a través de l’associació Professi-
onal corresponent. Un pèrit parque-
tista es podrà contactar a través de 

l´Associació Catalana d´Industrials 
del Parquet, a través d’un formulari 
on s’inclouran les dades de la obra, 
dades de contacte, explicació de la 
motivació que genera la sol·licitud 
del informe i acceptació de les taxes 
pertinents corresponents als hono-
raris del pèrit o proves necessàries 
per a la correcta execució del infor-
me.

> PERQUÈ FORMES 
PART DE L’EQUIP DE 
PÈRITS DE LA TEVA 
ENTITAT?

Aquest punt tot i que és personal de 
cada tècnic, crec que aglutina sobre-
tot la vocació recolzada amb conei-
xements suficients que permet tren-
car mites (“la fusta estava verda”, “el 
terra estava sec pel temps que porta 
fet…”) i per defensar la legitimitat 
dels paviments de fusta deixant fora 
les feines de vegades mal fetes que 
donen mala fama al sector.

Altres vegades la feina del pèrit és 
comparable amb la d’un assessor 
que explica què s’ha fet malament 
i com es pot corregir, prestant una 
gran ajuda al professional que es 
troba en una situació que no coneix 
o no sap com resoldre de forma efi-
caç.  

> COM A PÈRIT, QUI-
NA FORMACIÓ HAS 
REBUT?

A més de l’experiència professional 
del pèrit indispensable per al desen-
volupament de la seva feina, el pèrit

PÈRITS 
AL TEU SERVEI Parlem de l’informe pericial i la 

figura del pèrit judicial.
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acredita títols que refermen la seva 
vàlua. L´ACIP ha estat una entitat 
molt activa en aquest sentit, recolza-
da per la FEPM (Federación Españo-
la de Pavimentos de Madera) que 
periòdicament han cursat formaci-
ons en format de xerrades tècniques, 
facilitat documents tècnics i normes 
UNE per a la seva consulta, i facilitat 
contactes amb fabricants i laborato-
ris (l´INCAFUST  n’és un bon exem-
ple) per poder documentar qualsevol 
peritatge en base a comparar la reali-
tat amb les normes escrites.

L’accés al cos de pèrits forma part 
de convocatòries de les associacions 
amb exàmens d’accés i acceptació 
del Codi  Étic. Això garanteix els co-
neixements tècnics dels pèrits junta-
ment amb la seva imparcialitat. 

> COM FUNCIONA UN 
PERITATGE ESTÀN-
DARD?

El peritatge estàndard parteix d’una 
sol·licitud al gremi, que designa 
al pèrit que considera més adient 
d’acord amb la explicació de motius 
que figuren a la sol·licitud o el ordre 
d’assignació intern.

El pèrit contactarà per veure la obra, 
es documentarà dels materials em-
prats, del procés d’instal·lació seguit, 
atendrà a la normativa que li perto-
qui, farà les proves que consideri in 
situ, preguntarà tot allò que pugui te-
nir relació amb les incidències obser-
vades, i redactarà a posteriori un in-

forme documentant els antecedents, 
proves efectuades, comparació amb 
normativa, manteniment seguit, etc. 
i establirà les conclusions on resumi-
rà les seves observacions, motius de 
les deficiències i possibles solucions 
o valoració.

Aquest informe té validesa legal i es 
pot demanar que es defensi en un 
jutjat.

> ACTUEU INDIVIDU-
ALMENT O US COOR-
DINEU, COM A EQUIP?

L´ACIP té un protocol d’actuació da-
vant la sol·licitud d’un peritatge. En 
primer lloc, la designació del pèrit es 
valora internament d’acord amb la 
temàtica i coneixements variats dels 
diferents pèrits.

El pèrit, per resoldre l’informe, 
compta si cal amb l’ajuda de la Co-
missió Tècnica de l´ACIP, una relació 
de persones d’alts coneixements tèc-
nics que serveixen de recolzament en 
causes molt tècniques, a més de si cal, 
actuació de laboratori per confeccio-
nar qualsevol prova.
La mateixa Comissió Tècnica un cop 
acabat l’informe pericial pel pèrit el 
revisarà puguen suggerir al pèrit de-
signat qualsevol aclariment que ajudi 
a la correcta comprensió del informe.

Després, el propi president del Gremi 
avalarà l´informe per garantir la seva 
imparcialitat i poder respondre del 
pèrit en cas de reclamació a qualse-
vol contingut.

> QUINS BENEFICIS 
SE’N DERIVEN PER 
AL CLIENT I PER A LA 
TEVA ENTITAT?

El principal benefici derivat del ser-
vei de peritació és la defensa de la 
professionalitat i la qualitat dels pa-
viments de fusta, així com donar 
una major garantia al usuari de què 
la instal·lació del paviment ha estat 
executada d’acord a les pautes del fa-
bricant i normativa aplicables.

Al mateix temps, l´ACIP es recolza 
en els peritatges com a servei ofert 
als professionals, tant parquetistes 
com arquitectes, promotors, etc... re-
fermant la seva imatge institucional 
de representació del sector.

> SI APAREIX UN 
CONFLICTE D’INTE-
RESSOS AMB ALTRES 
PROFESSIONALS DEL 
TEU SECTOR, COM 
ELS AFRONTES?

Si el pèrit té algun interès creuat 
amb altre professional en la con-
fecció d’un informe pericial, la seva 
pròpia responsabilitat, juntament 
amb el Codi Ètic intern i la pròpia 
LEC impediran que hi pugui exercir 
en l’expedient.

Si la opinió del pèrit difereix de la 
opinió de la Comissió Tècnica pre-
val la opinió del pèrit que és qui ha 
visitat la obra i ha de defensar la 
seva posició. No obstant, si el con-
flicte és important, el propi presi-
dent pot assignar un altre pèrit per 
contrastar opinions i donar un va-
lor afegit al peritatge.

> QUÈ PODRIA FER 
ALGÚ QUE VOLGUÉS 
FORMAR PART DEL 
TEU EQUIP DE PÈ-
RITS?

Ha de presentar sol·licitud al gremi 
per escrit per a la propera convoca-
tòria i, arribada la data, superar l´ 
examen d’ingrés i acceptar el Codi 
Ètic.
S’acostuma a acompanyar a un al-
tre pèrit en algun expedient perquè 
vegi l’operativa i faci un informe 

paral·lel, que no s’entregarà, perquè 
agafi la rutina i pugui aprendre la 
metodologia de la visita, estudi i va-
lidació de proves.

> ÉS CAR CONTRAC-
TAR UN PERITATGE ?

Atenent als imports elevats que 
deriven d’una mala execució d’una 
instal·lació, que de vegades suposen 
que la restitució és més cara que la 
primera col·locació, el import del 
peritatge és un cost realment ajus-
tat, fins i tot gosaria a dir que està 
per sota del que s’hauria de cobrar, 
per tota la feina d’investigació i do-
cumentació que comporta.

El preu, evidentment, està tarifat, 
tot i què proves puntuals poden fer 
variar aquesta primera quantitat, a 
més del propi desplaçament, donat 
que gràcies a la bona feina del nos-
tre personal, hem hagut de fer peri-
tacions ben lluny.

L’assistència a judici per defensar 
l’informe, donat el seu caire ocasi-
onal, es factura a banda, per tal de 
no reflectir aquest import dintre un 
informe clàssic.

El client tindrà sempre un pressu-
post del cost del informe un cop es 
conegui l’essència de la sol·licitud 
del peritatge.

Gremi Fusta i Moble | Travessera de les Corts, 361 Entl.1a | 08029 - Barcelona 
Tel. 933 233 200 | secretaria@gremifustaimoble.cat |www.gremifusters.com
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Et cordes les botes, revises la male-
ta, agafes l’aigua i surts del cotxe 
que has aparcat al inici de la ruta. 
Aquest ritual serveix per iniciar el 
vincle que uneix l’home i la natu-
ra. Ja sigui estiu, primavera, tardor 
o hivern, la natura ofereix diversió 
per grans i petits… fins i tot quan 
ens acompanyen els nostres amics 
peluts, l’aventura cambia. 

“No t’allunyis massa!” Solen dir els 
més patidors… “Veus la molsa de 
l’arbre? Quin punt cardinal ens in-
dica?” Solen dir els que tenen més 
vocació de mestre… “Aquest bolet 
és bo?” Diu l’intrèpid marrec que ja 
n’està tocant un de verinós… 

El bosc, el rierol, la fulla, l’esquirol… 
tot és viu, ple de colors. 

Recordo un treball a l’aula amb els 
nens, sobre el bosc. Es tractava que 
pintessin un arbre, amb la seva soca, 
tronc, fulles, i el que volguessin afe-
gir-hi. Un cop pintat, demanava que 
aixequessin el color del tronc… tots 
agafaven el marró. Ara, anem al pati 
a veure els arbres. 

Una fila ben feta de nens caminava 
pels passadissos, tots amb el seu co-
lor marró, cofois. 

Si us plau, podeu trobar un dels ar-
bres del pati que coincideixi amb el 

color pintat que heu pintat? Al cap 
d’uns vint minuts de buscar entre 
tots els arbres, s’adonaven que no 
n’hi havia ni un que tingués el co-
lor marró fusta que ells tenien a les 
mans. 

Has fet trampa! Tu ja ho sabies! Es 
queixaven tots… i amb mig som-
riure els deia que, observant el bosc, 
ens adonem d’una gamma molt àm-
plia de colors, textures, olors… Ara, 
podeu pintar de nou el vostre arbre. 

David Campos, professor. 

NATURA SUBTIL
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A la segona meitat del segle XIX, els boscos propietat dels 
municipis i de les comunitats de veïns varen ser un dels 
actius de la desamortització lliberal. Aquesta acció prete-
nia crear un mercat lliure de terres  i obtenir diners per el 
tresor públic. Alguns d’aquests boscos foren exonerats de 
la venda, declarats inembargables, inalienables i d’utilitat 
general. Amb ells es va crear el catàleg de boscos d’utili-
tat publica. Els Ajuntaments varen conservar la propietat 
dels seus patrimonis, però varen perdre la gestió dels bos-
cos catalogats, que va passar a mans del Estat i del seu cos 
d’Enginyers de Monts.  

Aquesta centralització responia a un ideal de control i a la 
visió de l’escola forestal alemanya de Cotta, que conside-
rava als particulars, moguts per la cobdícia, incapacitats 
per a garantir la persistència de les florestes. Aquest pen-
sament comportava dues coses: una concepció il·lustrada 
del govern de “tot pel poble, però sense el poble”; i  l’exclu-
sió d’aquest boscos catalogats de les lleis del mercat. El ca-
tàleg ha estat tant transcendent, que l’Estat ha concentrat 
els seus esforços legislatius, tècnics i econòmics en aquest 
boscam, tot i que  només representa el 30% del total. 

A Catalunya, la llei forestal aprovada per el Parlament 
restaurat l’any 1988, va tornar la gestió als municipis pro-
pietaris de boscos catalogats que ho volguessin.  El govern 
català, però, va optar per continuar el patró centralista, 
amb la seva verticalitat, un despotisme mes o menys ac-
centuat, i el monopoli de totes les normes i de la seva apli-
cació. Els ajuntaments, en general, han mantingut silenci. 
No hi ha hagut, doncs, renovació en la gestió dels bosc 
públic
Els resultats pràctics de la política seguida han garantit 
un bon estat de conservació dels boscos municipals i han 
abocat a uns resultats econòmics dolents. Unes poques 
dades ho certifiquen: 150.000 ha de pastures van do-
nar l’any 2009 una renda de 145.000 €, i, el mateix anys, 

250.000 ha varen produir 398.520 € de fusta. Els resultats 
son pobres, sobre tot si considerem que alguns estudis 
parlen de rendes de fusta de 3.500.000 € anuals. 

Molts experts opinen que els Ajuntaments i la Generalitat 
han de cercar una nova forma de gestió, com a mínim 
compartida, en que totes les parts es responsabilitzin con-
juntament d’elaborar nous plans de conservació i aprofi-
taments per cada comarca.  Opinen que, en una societat 
democràtica, els electes no haurien d’estar sotmesos als 
funcionaris públics.

Autor:
JOAN IGNASI CASTELLÓ 
Institut Català d’Estudis Agraris 
(Institut d’Estudis Catalans)
castellovj@hotmail.com 

La gestió dels boscos municipals 
d’utilitat pública

Michael Paukner
https://www.flickr.com/photos/michaelpaukner/



9796

ASSESSORIA AL TEU SERVEI

A

Marta Loza

ANUARI DE LA FUSTA 2017

La Llei Orgànica 5/2010 va introduir en el Dret espanyol el con-
cepte de responsabilitat penal de les persones jurídiques pels 
delictes comesos en el seu nom i profit pels representants legals, 
administradors i/o empleats. Recentment ha estat modificada 
per la Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març, que va entrar en 
vigor l’1 de juliol de 2015. En aquesta reforma ha estat inclosa 
entre las seves novetats la existència d’atenuants i eximents per 
aquelles persones jurídiques que tinguin models o manuals de 
prevenció de delictes.

Es per això que totes les empreses constituïdes com a persona 
jurídica, amb independència de la seva mida, a fi de veure exi-
mida la seva responsabilitat en la comissió d’un delicte en el si 
de la seva activitat, o ve atenuar-la, han de tenir i aplicar un pla 
de riscos penals o “compliance”.

El Gremi Fusta i Moble de la província de Barcelona en el seu 
clar compromís de millora contínua de l’associació per situar-la 
en els més alts estàndards en matèria d’integritat i professio-
nalitat, va impulsar en data 1 de juliol de 2015 la verificació de 
la suficiència dels procediments i controls existents en el Gre-
mi, analitzant amb detall els riscos penals que hipotèticament 
poden produir-se en la seva activitat normal i establint nous 
procediments i controls. Fruit d’aquest anàlisis s’ha desenvolu-
pat un manual de prevenció de riscos penals aprovat en junta 
de data 12 de juliol de 2016 i que resta a l’abast de tothom a la 
web del Gremi. 

Partint de la premissa que d’acord amb l’article 31.bis CP, la 
persona jurídica únicament és responsable dels delictes en els 
que es preveu expressament que són susceptibles de donar lloc 
a responsabilitat penal de la persona jurídica, des del Gremi 
s’han analitzat els actuals 22 delictes que les empreses poden 
cometre, entre els que es troben delictes informàtics, conta la 
propietat intel·lectual i industrial, el mercat i els consumidors, 
blanqueig de capitals, delictes fiscals i fraus a la Seguretat So-
cial.

El Gremi té com a objectiu prioritari generar confiança i dis-
tribuir valor al sector de la fusta i el moble i per això amb el 
seu manual de prevenció es proposa i fomenta una conducta 
ètica que promou la relació de confiança entre el Gremi i els 

agents implicats, essencial en qualsevol relació que vulgui esta-
blir-se. D’aquesta manera als agremiats se’ls hi demana impli-
cació, als clients els oferim qualitat i excel·lència, a proveïdors 
i col·laboradors oferim reputació, a treballadors oferim foment 
i protecció, als organismes públics acompliment de la llei, a la 
comunitat i entorn respecte i compromís i davant tots els agents 
oferim transparència.

D’ acord amb lo indicat amb anterioritat, tota l’ actuació del 
Gremi i de les persones que la integren guardarà un respecte 
escrupolós a les lleis, als drets humans i llibertats públiques i 
adoptarà les mesures que garanteixin el respecte dels drets fo-
namentals, els principis d’igualtat de tracte i de no discrimina-
ció, la protecció davant la explotació laboral i qualsevol altre 
principi recollit en la Declaració Universal dels Drets Humans i 
en el Pacte Mundial de les Nacions Unides en matèria de drets 
humans, drets laborals, mediambientals i de lluita contra la 
corrupció.

Qualsevol entitat o persona que col·labori o es relacioni amb El 
Gremi haurà de respectar diligentment l’ ordenament jurídic 
vigent, el codi de  Conducta i els reglaments interns del Gremi.

La qualitat i excel·lència són el nostre pilar fonamental.

El Gremi compte amb una història de més de nou segles, durant 
la que s’ha consolidat una bona reputació gràcies a la dilatada 
experiència en el seu camp, així com a un equip humà solvent, 
lleial i compromès amb els valors i el saber fer que conformen 
la cultura del Gremi.

Tots i cadascun dels seus professionals participaran en la tasca 
de enfortir el prestigi del Gremi i de vetllar per la seva reputa-
ció. 

Per altra banda el gremi assumeix el més ferm compromís de 
crear i fomentar les condicions necessàries per garantir la par-
ticipació dels agremiats en les decisions de la seva competència, 
garantint l’ igualtat de informació i, així mateix, salvaguardant 
l’ interès del Gremi i de la totalitat dels seus agremiats front a 
iniciatives no marcades pels principis de transparència i cor-
recció.

La transparència i el control de la informació són els seus pilar 
vertebradors d’aquesta manera el Gremi actua amb total trans-
parència, adoptant procediments específics per garantir la cor-
recció i la veracitat de la documentació de l’entitat per evitar 
que es cometin delictes de qualsevol tipus a nivell societari. Per 
altra banda el Gremi disposa d’un reglament de règim intern 
de conducta per la gestió i el tractament de la informació re-
servada.

Per tal de salvaguardar aquests principis s’ha crear un comitè 
de compliment al qual a través d’un canal de denuncies a l’abast 
de tothom es poden suggerir o denunciar tot allò que permeti 
un control real i eficaç sobre l’activitat del Gremi. (enllaç amb 
el canal de denuncia)

Els delictes que poden donar lloc a la responsabilitat penal de 
la persona jurídica conforme al que estableixen les disposicions 
del Llibre II del Codi Penal són:

1. delicte de tràfec i transplantament il·legal d’òrgans humans 
(art. 156 bis CP) 
2. delicte de tracta d’éssers humans (art. 177 bis CP) 
3. delictes relatius a la prostitució i la corrupció de menors 
(arts. 187 a 189 CP) 
4. delicte de descobriment i revelació de secrets (art. 197 CP) 
5. delictes d’estafa (arts. 248 a 251 CP) 
6. delictes d’ insolvència punible (arts. 257 a 261 CP) 
7. delicte de danys informàtics (art. 264 CP) 
8. delictes relatius a la propietat intel·lectual e industrial, al 
mercat i als consumidors (arts. 270 a 288 CP) 
9. delicte de blanqueig de capitals (art. 302 CP) 
10. delictes contra la Hisenda Pública i contra la Seguretat So-
cial (arts. 305 a 310 CP) 
11. delictes de tràfec il·legal o immigració clandestina de per-
sones (art. 318 bis CP) 
12. delictes contra la ordenació del territori i l’urbanisme (art. 
319 CP) 
13. delictes contra els recursos naturals i el medi ambient (art. 
325 CP) 
14. delicte d’establiment de depòsits o abocadors tòxics (art. 
328 CP) 
15. delicte relatiu a les radiacions ionitzants (art. 343 CP) 

16. delicte d’ estralls (art. 348 CP) 
17. delictes de tràfec de drogues (arts. 368 y 369 CP) 
18. delicte de falsificació de targetes de crèdit i dèbit i xecs de 
viatge (art. 399 bis CP) 
19. delictes de suborn (arts. 419 a 427 CP) 
20. delictes de tràfec d’influències (arts. 428 a 430 CP) 
21. delicte de corrupció en les transaccions comercials interna-
cionals (art. 445 CP) 
22. delicte de captació de fons pel terrorisme (art. 576 bis CP). 

Per altre banda l’article 33.7 CP recull un número de penes que 
poden ser imposades a una persona jurídica. Aquestes penes 
són les següents:

(a) Multes.
(b) Dissolució de la persona jurídica
(c) Suspensió de les seves activitats per un termini de fins 5 
anys.
(d) Clausura dels seus locals i establiments per un termini de 
fins a 5 anys.
(e) Prohibició de realitzar en el futur les activitats en les que 
en el seu exercici s’hagin comés, afavorit o encobert el delito. 
Aquesta prohibició podrà ser temporal o definitiva. Si fos tem-
poral, el termini  no podrà excedir de 15 anys.
(f) Inhabilitació per obtenir subvencions i ajudes públiques, 
per contractar amb el sector públic i per gaudir de beneficis i 
incentius fiscals o de la Seguretat Social, per un termini de fins 
a 15 anys.
(g) Intervenció judicial per un termini de fins a 5 anys.

Des del Gremi convidem a tots els integrants del col·lectiu al 
que representem a que avaluïn els seus riscos i elaborin el seu 
pla específic de prevenció amb ajut del nostre equip. Consulta 
al gremi!!! (enllaç al web del gremi)

 

COMPLIANCE pla de prevenció de 
riscos penals:

Per a ampliar tota aquesta informació o qualsevol altre dubte que tingueu podeu demanar cita amb els nostres assessors 
especialitzats ( jurídic, fiscal o laboral ) al telèfon 933 233 200 o a assessoria@gremifusters.com.

Marta Loza
Advocat Gremi Fusta i Moble
advocat@gremifustaimoble.cat 
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A l’any 2013 es van introduir a la legislació espanyola un 
conjunt de canvis que afecten a la pensió de jubilació.
Si no es pot negar que hi ha un perfil polític concret dar-
rera d’aquests canvis, s’ha d’admetre que ens enfrontem a 
uns canvis socials importants que feien necessari prendre 
algun tipus de mesura encaminat a evitar que tot els sis-
tema es trenques. 

Bàsicament dos son les raons:

A) La gent viu molts mes anys i això fa que es tinguin 
de pagar aquestes liquidacions durant mes temps. D’altra 
banda quan es va fixar la edat de jubilació als 65 anys la 
gent arribava a aquesta edat molt pitjor que ara.
B) Hi ha un descens de la natalitat molt important que 
esta modificant la piràmide demogràfica de la major part 
dels països d’Europa de manera que quan els primers 
“boomers” ( o fills del baby boom dels anys 60 i 70 del 
segle XX ), arribin a l’edat de jubilació la proporció entre 
pensionistes i treballadors pot no permetre la continuïtat 
del sistema.

Per aquestes raons es modifiquen alguns dels paràmetres 
que afecten a la jubilació.
Algunes de les coses important a saber son les següents:

Quant temps haig de cotitzar per a 
cobrar el 100% de la meva pensió?
A la reforma de l’any 2013 s’estableix que per a cobrar el 
100% de la pensió de jubilació caldrà cotitzar 37 anys, en 
lloc dels 35 anteriors. D’altra banda s’amplia l’edat de jubi-
lació dels 65 al 67 anys.

Per a evitar que la gent que esta mes pròxima a la jubilació 
actualment es vegi perjudicada es crea un sistema gradual 

que farà que des de 2013 fins a 2.027 s’incrementi poc a 
poc el temps necessari i l’edat de jubilació . Així, qui es 
jubili a l’any 2.019 ho podrà fer havent cotitzat 36 anys i 9 
mesos i a l’edat de 65 anys i 8 mesos.
A partir de l’any 2.027 la gent haurà d’haver cotitzat 37 
anys i tenir 67 per a poder jubilar-se amb el 100% de la 
seva pensió.

Malgrat lo dit fins ara, hi haurà una manera de poder ju-
bilar-se amb 65 anys al 2.027 amb el 100% de la jubilació 
i es haver cotitzat a aquesta edat 38 anys i 6 mesos o mes, 
objectiu molt difícil donat l’edat en que la gent s’incorpora 
al mercat laboral i la precarietat actual.

Tot lo comentat fins aquí es per a rebre el 100% de la pen-
sió de jubilació però hi ha uns requisits mínims per a re-
bre menys d’aquest percentatge.

Requisits per a rebre una pensió contributiva de jubilació
Per a poder rebre una pensió de jubilació es necessari ha-
ver cotitzat un mínim de 15 anys. A mes dos d’aquests 
anys deuen estar cotitzats entre els últims 15 anys abans 
de la jubilació.

Amb això es pot accedir al 50% de la base reguladora de 
cotització. El percentatge s’anirà incrementant fins a arri-
bar als 37 anys comentats a l’apartat anterior.

Afortunadament quan la pensió de jubilació es troba per 
sota de la mínima i existeix un cònjuge a càrrec es pot 
demanar un complement a mínim que porta a una pensió 
mínima de 782,85 euros ( al 2.015 ). Mentre es mantingui 
aquest complement les condicions queden una mica mes 
dulcificades.

Això ens porta a pensar en el càlcul de la pensió per a la 
gent que compleix amb tots els requisits...

Com es calcula la 
pensió de jubilació?

Aquesta qüestió també ha sigut mo-
dificada.

Per a calcular l’import de la pensió 
a l’any 2.015 es tenia en compte els 
últims 18 anys. A l’any 2.016 es tin-
dran en compte els últims 19 anys 
i aquest import anirà pujant fins a 
l’any 2.022 que es tindran en comp-
te els últims 25 anys.

Per que s’incrementa el número 
d’anys?

En principi quan mes anys incor-
porem, estem tenint en compte els 
primers anys de cotització. Es a dir, 
si tenim en compte sols els últims 
15 possiblement serien els de bases 
mes elevades ja que s’entén que la 
persona pròxima a la jubilació a ar-
ribat al punt mes alt de la seva car-
rera professional i cobra salaris mes 
alts ( malgrat que això es molt teòric 
). Quan anem agafant períodes mes 
llargs estem incorporant moltes ve-
gades els primers anys de vida labo-
ral que habitualment representen 
salaris mes baixos.

La tendència a tota Europa es que es 
tinguin en compte el total de la vida 
laboral, així que es possible que això 

canviï en no molts anys.
Finalment aclarir que sobre aquest 
valor s’aplica el % que correspongui 
segons l’explicat a les dos parts an-
teriors.

ASSESSORIA 
AL TEU SERVEI

Quines coses haig de tenir en 
compte a l’hora de pensar en 
la meva jubilació?

Per a ampliar tota aquesta informació o qualsevol altre dubte que tingueu podeu demanar cita amb els nostres assessors 
especialitzats ( jurídic, fiscal o laboral ) al telèfon 933 233 200 o a assessoria@gremifusters.com.

Antonio Mora Diaz
Economista 
(CEC –Col·legi d’Economistes de Catalunya núm. 11.252)
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La primera pregunta que ens hem de fer es : que es un 
Autònom Dependent? Un autònom dependent es el que 
realitza la seva activitat econòmica o professional per a 
una empresa de la que obté com a mínim el 75% dels seus 
ingressos.

Es una figura controvertida ja que es pot relacionar fà-
cilment amb el que s’anomena “falsos autònoms”. Que 
son els falsos autònoms? Son persones que s’incorporen 
a l’activitat de l’empresa de manera tal que obtenen mes 
del 75% dels seus ingressos de aquesta però a mes s’incor-
poren als horaris, els departaments i l’estructura de l’em-
presa. En realitat son persones que haurien d’estar al re-
gim general de la Seguretat Social però que estan al RETA   
(Regim especial dels treballadors autònoms) per a que 
l’empresa s’estalviï el cost de la Seguretat Social.

Per a evitar aquesta situació moltes associacions d’autò-
noms reclamen la incorporació de la Autònom Depen-
dent al Regim General de la Seguretat Social.

Funcionament i característiques de 
l’Autònom Dependent:
Quan un Autònom arriba a aquest percentatge d’ingres-
sos de un sol client el primer pas es comunicar-lo al client 
ja que ell no te perquè saber-lo. Una vegada comunicat, 
les dos parts han de formalitzar obligatòriament un con-
tracte per escrit. Podria ser que el client demanes justi-
ficació ( declaració de renda o certificat de hisenda ) de 
que es compleix aquesta condició de treballador autònom 
dependent. Tant a la formalització del contracte o periò-
dicament.

El contracte haurà de ser enregistrat a l’Oficina del Ser-
vei Públic d’Ocupació Estatal dins del termini de deu dies 
hàbils des de que s’ha signat. A mes s’ha de comunicar al 

client en els cinc dies següents al registre. Si el treballador 
autònom no segueix aquest tràmit, passats els 10 dies hà-
bils següents a la signatura es el client el que te l’obligació 
de enregistrar el contracte al Servei Públic.

El treballador haurà de incorporar a la seva cotització 
com a Autònom la cotització per accidents de treball 
i malalties professionals que no es obligatòria si no es 
dona aquesta situació. Aquesta cotització es te de pactar 
amb una Mutua obligatòriament. 

Quan per a poder realitzar la feina fa falta una infraes-
tructura i un materials es necessari que el treballador 
autònom disposí dels seus propis i independents dels del 
client. En altre cas es podria confondre amb el fals autò-
nom anomenat al principi de l’article.

Finalment, hi ha un altre condició i es que no es pot con-
tractar ni subcontractar amb tercers part o tot el treball 
per al que has estat contractat pel client.

Duració del contracte:
El contracte durarà el termini que les parts acordin i que 
es pot fixar mitjançant una data o determinar el moment 
en que un servei concret estigui acabat. 
Si quan es formalitza el contracte no es diu quan acabarà 
s’entén que es per temps indefinit.

Contingut del contracte:

El contracte ha de incorporar la identificació de les dues 
parts, l’objectiu i la raó del contracte, els períodes de va-
cances ( que serà de un mínim de 18 dies i que sempre es 
pot millorar per l’acord entre les parts ), el descans setma-
nal, i la duració màxima de la jornada.

També haurà de tenir l’acord de 
interès professional, el treballador 
autònom dependent haurà de fer 
menció expressa de la seva condició 
de dependent, i en general l’acom-
pliment de tots els requeriments 
legals.

Extinció del contracte
El contracte s’extingirà per acord 
de les parts, per mort, invalidesa 
o jubilació de una de les parts, per 
incompliment de les obligacions del 
client o del treballador autònom o 
qualsevol altre causa legal.

El contracte pot quedar interrom-
put per causes tal com malaltia, per 
causes de força major, per acord 
entre les parts o altres que s’acordin 
entre les parts, i una vegada desa-
pareguda la raó de la interrupció es 
pot reprendre.

Indemnització al Tre-
ballador Autònom 
Dependent
Hi ha determinades situacions en 
les que un TRADE te dret a una in-
demnització:

A) Si el contracte es trenca per part 
del client de manera injustificada.
B) Si l’autònom el trenca per in-

compliment per part del client de 
les condicions establertes.

L’import de la indemnització hau-
ria de estar establerta al contracte. 
En el cas de que no l’estigui s’hauria 
de tenir en compte factors com el 
temps que falta para la finalització, 
la gravetat de l’incompliment i al-
tres factors de caràcter mes particu-
lar a cada cas.

Dret a l’Atur del Treba-
llador Autònom De-
pendent
Per a poder accedir a l’atur, el TRA-
DE ha de acomplir de una banda 
totes les condicions generals dels 
autònoms per a accedir:

A) Tenir la cobertura de Cese de 
Actividad, que es de caràcter vo-
luntari i que existeix des de l’1 de 
gener de 2.015 i es el que es coneix 
com “ Atur dels Autònoms” i que es 
aproximadament un 1,70% sobre la 
Base de Cotització.
B) Te de estar al corrent de les quo-
tes d’autònom.
C) No pot haver arribat a l’edat de 
jubilació.
D) Tindrà que haver cotitzat per 
aquest concepte al menys durant 12 
mesos.
E) Te de haver una raó per al final 

de l’activitat que sigui de caràcter 
econòmic, de força major, de pèr-
dua de llicencia i d’altres fixades a 
la llei.
F) Finalment ha de comprometre’s a 
participar a les activitats que el Ser-
vei Públic li proposi.

I en el cas dels Autònoms depen-
dents s’ha de complir alguna de les 
raons descrites a l’apartat en que 
parlem de les causes d’Extinció del 
contracte.

L’Autònom Dependent 
( TRADE )

Per a ampliar tota aquesta informació o qualsevol altre dubte que tingueu podeu demanar cita amb els nostres assessors 
especialitzats ( jurídic, fiscal o laboral ) al telèfon 933 233 200 o a assessoria@gremifusters.com.

Antonio Mora Diaz
Economista 
(CEC –Col·legi d’Economistes de Catalunya núm. 11.252)
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A Espanya i per a molts emprenedors que inicien una ac-
tivitat, tenir que pagar mensualment els aproximadament 
270,00 euros que representa donar-se d’alta al regim d’au-
tònoms ( RETA ) amb la base de cotització mínima de 
893,10 euros, es un inconvenient greu que moltes vegades 
comporta que o be no se inici l’activitat o be que es faci 
fora de la legalitat.

Altres països del nostre entorn europeu, fa temps que tre-
ballen en el tema i han aplicat solucions diferents segons 
el país del que estiguem parlant. Sense anar mes lluny a 
França es possible pagar una quota en funció dels ingres-
sos que s’obtenen fins arribar a un nivell de ingressos en el 
que ja passa a ser la quota establerta. 

Normalment una persona que comença sol tenir uns in-
gressos mínims i sovint irregulars amb el que fer front 
a aquesta quota i pot arribar a ser un repte i inclús pot 
portar a sacrificar inversions que poden ser fonamentals 
per al desenvolupament de l’activitat econòmica.

La qüestió que sorgeix d’aquesta 
situació es: Puc facturar els meus 
treballs sense donar-me d’alta d’autò-
nom?
Segons la legislació espanyola tots els treballadors que 
vulguin portar a terme els seus propis projectes haurien 
de cotitzar al Regim Especial de Treballadors Autònoms 
de la Seguretat Social. Es obligatori i inclús hi ha empre-
ses que el demanen de manera expressa a l’hora de con-
tractar els professionals.

No obstant, no serà estrictament necessari donar-se 
d’alta com a tal quan l’activitat que vulguem desenvolupar 
no pugui ser considerada com el mitjà de vida de l’empre-

nedor i sempre que es compatibilitzi amb un altre acti-
vitat que si suposi ingressos suficients com a poder estar 
considerat el mitjà de vida del emprenedor. L’activitat que 
suposa ingressos suficients no pot ser el cobrament de la 
prestació d’atur.

El límit màxim d’ingressos que es poden obtenir amb 
aquesta activitat es el equivalent al Salari Mínim Inter-
professional anual, es a dir 9.172,80 euros al 2.016.

Hi ha un altre condicionant i es que la facturació no ha de 
ser regular si no que ha de ser quelcom ocasional. No es 
pot emetre cada mes una factura pel mateix import o pel 
mateix servei ja que en aquest cas estarem fora del supòsit 
en que l’administració permet aquesta excepció.

En resum que per a facturar sense 
donar-se d’autònom s’ha de:

1. No superar el límit d’ingressos 
que al 2.016 es de 9.172,80 euros.

2. Tenir una altre activitat que sigui 
el principal mitjà d’obtenció d’in-
gressos.

3. Que sigui quelcom esporàdic.

A part de l’explicat fins ara hi hau-
ran un seguit d’obligacions fiscals 
que s’han d’acomplir amb l’Admi-
nistració d’hisenda i que son:

1. Donar-se d’alta a hisenda amb el 
model 036 o 037.

2. Emetre correctament les factures 
( es a dir amb una numeració con-
secutiva, amb data, identificant al 
client i al proveïdor, desglossant del 
total la base i l’IVA ).

3. Portar un registre de factures 
emeses i rebudes.

4. Presentar les liquidacions trimes-
tral d’IVA ( model 303 i model 349 
si s’escau ) i el resum anual ( model 
390 ).

5. Fer les retencions que l’adminis-
tració fixi en cada moment.

Esta clar que tot el que s’explica fins 
a aquest punt pot ser d’utilitat per 
a aquelles persones que inicien una 
activitat simultània a un altre feina i 
no es d’aplicació per a aquelles per-
sones que inicien des de zero i sense 
cap altre feina però sens dubte es un 
primer pas.

Caldrà esperar a com evolucioni el 
tema en els pròxims temps. Es pos-
sible que en un període no massa 
llarg es puguin veure alternatives i 
solucions per als que parteixen de 
zero. Cada vegada la pressió dels 
col·lectius de treballadors autò-
noms es mes forta i les autoritats 
son plenament conscients de que 
no deixa de ser una forma de aflorar 
economia submergida i augmentar 
la recaptació. 

Es pot facturar sense 
ser Autònom?

Per a ampliar tota aquesta informació o qualsevol altre dubte que tingueu podeu demanar cita amb els nostres assessors 
especialitzats ( jurídic, fiscal o laboral ) al telèfon 933 233 200 o a assessoria@gremifusters.com.

Antonio Mora Diaz
Economista 
(CEC –Col·legi d’Economistes de Catalunya núm. 11.252)
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¿Y si un trozo de madera descu-
bre que es un violín...?

arthur rimbaud


