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Entitat distingida amb la

Creu de Sant Jordi 2015

Un any més, amb la tardor arriba puntual a les 

vostres mans l’ANUARI DE LA FUSTA, en la seva 

novena edició.

Hi trobareu diversitat de veus, la de les administra-

cions i entitats sectorials i professionals, que ens 

valoren per l’aportació que fem a la societat i per la 

nostra contribució a crear un futur més sostenible. 

També hi trobareu la veu de les empreses que tre-

ballen la fusta i d’altres afins que ens ajuden en tota 

la cadena de valor del sector, aportant-nos novetats 

i compartint amb nosaltres els seus projectes més 

capdavanters.

I per descomptat hi trobareu l’empremta del propi 

Gremi, donant a conèixer activitats que posem a 

l’abast dels socis i de totes les persones, empreses i 

entitats que confien en la nostra llarga trajectòria.

Ens sentim orgullosos d’integrar i acollir totes 

aquestes veus, amb el denominador comú que ens 

uneix, que no és altre que el de seguir apostant 

amb convicció per un sector que any rere any veu 

créixer el seu prestigi.

Entre tots contribuïm a difondre entre la societat la 

imatge de la fusta i els seus derivats com a material 

beneficiós per la salut i imprescindible per la lluita 

contra el canvi climàtic i la sostenibilitat del nostre 

planeta.

Enhorabona a tota la comunitat que ho fa possible.

La Junta Directiva i l’equip tècnic

Gremi
FUSTA i MOBLE
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Què és i per
a què serveix el 

GREMI
de la FUSTA?
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El Gremi Fusta i Moble és una de les entitats

professionals encara actives més antigues del món. 

Fundada el 1257, època de gran força dels sistemes 

gremials, amb uns valors que perduren actualment 

però amb uns objectius adaptats a la realitat d’avui 

dia i orientats a futur.

Vetlla pels interessos dels professionals i de les 

empreses del sector de la fusta, el moble i

l’hàbitat, així com també dóna suport a les entitats 

directament relacionades amb l’exercici i

desenvolupament de tota la cadena de valor de la 

fusta, oferint els serveis més adequats a les seves 

necessitat en constant evolució.

El GREMI FUSTA I MOBLE treballa avui en

col·laboració directa amb institucions privades i 

públiques tant de Catalunya com internacionals.

Et convidem a conèixer tot el que oferim, i a

demanar-nos tot allò que trobis necessari pel 

teu desenvolupament professional i empresarial, 

construint junts un sector de la fusta adaptat a la 

societat del futur. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GREMI FUSTA I MOBLE
Travessera de les Corts, 361

Entl. 1ª 08029 Barcelona
Tel. 933 233 200

gremi@gremifustaimoble.cat
www.gremifustaimoble.cat
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En el plantejament global d’avançar cap a una economia més respectuosa amb 
l’entorn hi ha, sense cap mena de dubte, una revalorització dels oficis. Perqué els 
oficis ens han acompanyat al llarg de la història, ens han cobert les necessitats 
més diverses i ens han permès prosperar. Els oficis formen part de la nostra quo-
tidianitat i determinen la nostra forma de viure i conviure.

El món de la fusta, en tota la seva globalitat, no n’és una excepció. Des de la gestió 
forestal fins al seu ús com a material de construcció amb una gran polivelència i 
capacitat d’adaptació que esdevé imprescindible i trobem en el nostre dia a dia. 
Per això és totalment necessari reconèixer la importància que la fusta ha tingut 
al llarg dels vuit segles d’història i que continua tenint en el món contemporani. 
Perquè la fusta, sense cap mena de dubte, és un sector que contribueix a enfortir 
i fer progressar el benestar i la prosperitat de la societat.

Totes les persones implicades en el món de la fusta sabeu a bastament la neces-
sitat de valorar-la i de respectar, també, el valor afegit que dóna un tractament 
fet amb tanta professionalitat i amb tanta ànima. A tots vosaltres, gràcies per 
oferir-nos una vida més càlida.

Pere Aragonès i Garcia
Molt Honorable President de la Generalitat

ANUARI DE LA FUSTA 9
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BENVOLGUDES TOTES LES PERSONES QUE ESTIMEU, TREBALLEU I VIVIU DE I PER LA FUSTA,

En aquests temps complicats que ens toca viure vull començar el meu missatge amb una 
nota de seré optimisme, ja que malgrat les dificultats que estem afrontant tenim l’experiència 
d’altres crisis viscudes, que ens han d’afavorir sortir-nos-en renovats.

I des del Gremi Fusta i Moble comptareu sempre amb el nostre acompanyament i suport en 
totes les qüestions que tinguin a veure amb el sector que ens agermana.
 
Fa ja un any i mig que vaig assumir la presidència de l’entitat, que dia a dia, amb el suport i 
guia de la  Junta Directiva i tot l’equip tècnic, està més actiu que mai, no només en accions i 
projectes, cada vegada més visibles arreu del nostre territori, en fires i congressos com els de 
Vic i Avià i altres que estem projectant, sinó també eixamplant els nostres àmbits d’actuació, 
des de l’autònom fins les grans empreses, i  col·laborant estretament amb les administracions.

Estem fent molta incidència en accions que ens permetran disposar de mà d’obra qualificada 
i adaptada a les exigències de l’era digital, amb noves especialitzacions en els nostres 
oficis, que van molt més enllà de l’elaboració de mobiliari, amb intervencions cada cop més 
importants en arquitectura i construcció. En aquests àmbits sorgiran noves oportunitats i hem 
d’estar preparats.

Tots ens hem de posar al dia en noves tecnologies que fins ara potser no havíem considerat, 
però que seran imprescindibles per adaptar-nos als canvis i noves formes de treballar que ja 
són una realitat, i que ho seran més encara per les futures generacions.

El nostre sector te molt a oferir per ajudar a minimitzar el canvi climàtic, la nostra matèria 
primera és la més ecológica i sostenible i també ho han de ser els processos productius i els 
materials que anem incorporant.

En aquest procés hi té molt a veure la fusta de proximitat i la necessitat de treballar per una 
gestió sostenible dels nostres boscos, que ocupen un 60% del territori, per disposar de fusta 
local que no haguem d’importar d’arreu d’Europa i que serà un valor afegit pel sector.

Son aquestes algunes de les temàtiques que tenim sobre la taula al Gremi, amb la vocació de 
ser nexe d’unió entre administracions com els agents i entitats forestals, els empresaris, les 
escoles, els professionals i entitats, per donar a conèixer i valoritzar cada cop més un sector 
que te molt a dir en la creació d’un futur més sostenible per a tots, futur del que estem més a 
prop del que ens pensem.

“Poques vegades pensem amb el que tenim, però sempre pensem amb el que ens fa falta”
(Arthur Schopenhauer).

Alfons Solé i Fallada
President del Gremi Fusta i Moble

A Fepime Catalunya creiem que avui més que mai hem de fer valdre totes 
aquelles activitats adreçades al desenvolupament d’una economia més verda, 
neta i sostenible. Per això és un orgull formar part d’aquest novè Anuari de la 
Fusta, document en el qual es destaquen les principals activitats sobre l’ús 
responsable de la fusta en diferents sectors.

Des de fa anys, el Gremi treballa per destacar la importància de recuperar els 
oficis, per facilitar la capacitació de nous professionals de la fusta i el moble. A 
Fepime compartim aquest compromís, perquè si volem una recuperació resi-
lient i responsable, hem de treballar en favor de la formació i l’emprenedoria.

L’aposta europea per treballar a favor d’una economia més verda i sostenible 
mostra que aquest és el camí. Després de més de dos anys convivint amb la 
pandèmia hem pogut aprendre que cal una recuperació responsable, l’impacte 
econòmic i social de la Covid-19 ha ocasionat canvis en les formes de fer, de 
produir i, sobretot, de consumir.

Per tot això és fonamental unir esforços i treballar en favor del creixement 
responsable de les nostres empreses, per guanyar estabilitat i recursos que 
ens facilitin el manteniment del nostre sistema econòmic i de la societat. Hem 
de continuar treballant units per tirar endavant les idees, perquè el motor de 
la nostra economia són les empreses, els emprenedors i els autònoms.

Agraïm a tot l’equip del Gremi de la Fusta i Moble pel seu compromís i la seva 
motivació, i com cada any, des de Fepime donem les gràcies per donar-nos 
la possibilitat de participar en aquest Anuari i col·laborar en aquesta tasca de 
cercar alternatives per construir un món més responsable.

Maria Helena de Felipe
Presidenta de Fepime

ANUARI DE LA FUSTA 11
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CONSTRUIR CON MADERA
CATALUÑA, TAMBIÉN EN ESTO, LIDERA LA POSICIÓN EN ESPAÑA

La industria de la Construcción residencial tiene hoy dos grandes retos para cumplir 
con el derecho fundamental previsto en el artículo 47 de la Constitución Española:
El primero es la industrialización de un modelo productivo, que evolucionó 
relativamente poco en los últimos cien años.

El segundo es la huella de carbono que dejan los materiales estructurales de 
construcción empleados, hasta aquí: el acero y el cemento. Los edificios representan 
el 40% del consumo de energía de la UE. Los materiales de construcción son 
responsables del 50% de ese consumo.
La cadena de valor de la madera aporta una solución: El CLT (Cross Laminated 
Timber), o contralaminado de madera.

Es un producto medioambientalmente responsable, de producción local, genera 
ambiente interior de mejor calidad y permite una construcción mucho más rápida y 
menos ruidosa que una obra tradicional.

El CLT permite la construcción de edificios en altura y es el producto de mayor 
crecimiento en el sector de la madera a nivel mundial.

Cataluña representa el 38% de la construcción con Madera de España y se alinea con 
los países europeos con mayores logros en sostenibilidad.

En los últimos años, las administraciones públicas catalanas (especialmente el 
IMHAB), han impulsado enormemente la construcción con madera, a través de 
dos instrumentos: licitando un gran número de proyectos: edificios educativos, 
ayuntamientos, edificios plurifamiliares, el distrito San Martí de Barcelona, la biblioteca 
Gabriel García Márquez, la promoción público‐privada de vivienda colaborativa de la 
Balma… y, por otro lado, premiando el uso masivo de la madera.
Las administraciones catalanas están marcando el camino al resto de autonomías y a 
todo el sector de la construcción en España.

De parte de la cadera de valor de la madera, gracias Cataluña, por ser una vez más la 
vanguardia europea de España.

José Carballo
Presidente de UNEMADERA

La fusta massissa per a mobles, per a la construcció o per a l’embalatge i la fusta de trituració 
per a pasta de paper, per a taulers, per a pèl·lets o per a Biomassa de combustible, és cada 
vegada més demandada per la societat  gràcies als seus avantatges a nivell de sostenibilitat,  
confort, reciclatge i propietats de lluita contra el canvi climàtic.

Aquest augment de demanda dels productes fustaners s’ha produït en un període en que està  
disminuint la gestió que fem en els nostres boscos degut a una posició politicosocial conser-
vacionista, alimentada per notícies de la destrucció dels boscos i de la fauna de l’Amazones o 
de l’Africa que no té res a veure amb la gestió europea. Aquest decalatge entre l’augment de 
la demanda de productes i  la baixa activitat forestal  ha provocat un augment de preus dels 
productes forestals com no havia passat mai. 

Per aquest motiu, tot i tenir any rere any més superfície forestal a Catalunya, les empreses han 
d’anar a buscar cada vegada més matèria primera a altres comunitats autònomes o a altres 
països per no haver d’aturar els seus processos de producció i poder fer front a la demanda, 
amb el cost de transport i d’emisions de CO2 que això suposa.

Ara, ens cal assimilar que els materials d’origen forestal que volem a casa nostra han de sortir 
de fer gestió forestal, i això implica que en alguns llocs cal talar arbres de bon diàmetre per a 
treure’n fusta massissa per a diferents usos (construcció, embalatge,...), i en altres indrets cal 
treure arbres de petit diàmetre per a taulers, pasta paper i biomassa. 
Aquest és el canvi de visió que hem de fer si volem tenir una activitat forestal activa, que 
valoritzi els nostres productes, que aporti riquesa al mon rural, i que ens permeti tenir masses 
forestals més resistents a possibles plagues i de més fàcil extinció en possibles incendis fores-
tals de 4a. generació.

Catalunya és un país de boscos, hem de poder-los gestionar d’una manera sostenible per 
obtenir-ne els recursos que necesita la societat. Alhora també hem de poder gaudir de tots 
els seus avantatges mediambientals, i no deixar-los envellir. Europa extreu dels seus boscos 
aproximadament un 45-50% del seu creixement anual mentre que Catalunya només n’extreu 
aproximadament un 25% i aquest percentatge es redueix cada any.
Si volem tenir productes forestals, hem de cuidar el bosc com el nostre jardí, això vol dir, acla-
rir-lo, podar-lo, netejar-lo, i estimar-lo.

Jordi Jané Vinyals
President de la Confederació Catalana de la Fusta
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LA CONSTRUCCIÓ EN FUSTA, UN COMPANY IMPRESCINDIBLE PER LA 

TRANSICIÓ ENERGÈTICA

La transició energètica demana un canvi de paradigma del funcionament de la 
nostra societat. Un canvi que va molt més enllà de les fonts de producció d’energia 
i afecta quasi tots els àmbits de la nostra vida, com ens movem, què mengem, com 
vivim i on vivim.

Partint de la premissa que l’energia més neta és aquella que no consumim, les 
accions que aconsegueixin reduir les nostres necessitats energètiques són les més 
eficients i sostenibles.
És en aquest marc que la Fira FECS, de l’Energia i Construcció Sostenible es 
planteja la seva segona edició els dies 15, 16 i 17 de febrer del 2023 a Vic. La fusta 
constructiva forma part de les propostes principals per apropar-nos a la neutralitat 
climàtica de les nostres construccions i a Vic ja fa molts anys que té un espai 
protagonista, primer amb la Fira de la Fusta Constructiva i ara dins de la Fira FECS.

Conjuntament amb el Gremi de la Fusta i moble, l’Organisme Autònom de Fires 
i Mercats de l’Ajuntament de Vic treballem per promoure l’ús de la Fusta com a 
element estructural de les nostres construccions. D’aquesta manera volem impulsar 
una solució per una construcció més sostenible que dinamitzi el teixit productiu 
de proximitat i treballi per ser un element dinamitzador de la gestió forestal dels 
nostres boscos.

La Fira FECS, vol ser un exemple de com la societat de forma transversal, sector 
empresarial, universitats, administració pública i ciutadania treballem plegats per 
construir ciutats i pobles més eficients, i responsables davants dels reptes que com 
a humanitat enfrontem. I aquest objectiu tan ambiciós comença per les petites 
decisions que prenem tots plegats a l’hora de projectar una nova construcció 
d’edificis, la reforma d’un existent o projectes de transformació de les fonts 
energètiques que utilitzem.

Josep Mª Roca Bigas
President de l’Organisme de Fires i Mercats de Vic
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A l’últim anuari ja parlàvem de la gran escassetat de matèria primera a escala 
mundial amb gran afectació a la producció de taulers aglomerats, mdf, contrapla-
cats ect...

En un moment en què la demanda augmentava després de la pandèmia.

Aquests últims mesos la demanda va disminuint en gran par pel gran augment 
dels preus que fa que molts projectes quedin ajornats, no obstant la construc-
ció amb fusta continua creixent, seguin una tendència a l’alça que continuarem 
veient els pròxims anys.

En relació amb els problemes forestals, estem pràcticament igual, continuem 
acumulant fusta als boscos, amb tan sols petits avenços bàsicament als mitjans 
de comunicació d’una major sensibilitat envers els problemes forestals, mentre 
veiem amb enveja com altres administracions s’impliquen amb diners i grans 
ajudes en projectes forestals.

Recordarem un cop més i ho farem fins a fer-nos pesats, que la fusta és l’única 
matèria primera renovable a curt termini i que és millor aprofitar els boscos que 
deixar-los cremar un any rere l’altre.

Lluís Gilabert i Corominas
President de Sector Fusta Catalunya



Benvolgudes i benvolguts, 

És de vital importància donar visibilitat al món de la fusta i dels seus derivats, al gran 
valor que té mantenir la traçabilitat dels productes, des de l’inici de les cures al bosc fins a 
arribar a obtenir els productes finals garantint sempre el futur dels boscos.

Malauradament, enguany, les paraules “incendi forestal” han guanyat un gran 
protagonisme. Ho hem vist a la televisió, ho hem sentit a la ràdio, les hem llegit als diaris 
i a les revistes ... i és que la tristesa i el desconsol que ens provoca veure la destrucció 
dels boscos, del lloc on vivim i on hem crescut, és immensa. El canvi climàtic, les altes 
temperatures, la densitat forestal i la falta de gestió del territori en són uns dels motius 
dels grans incendis forestals. Tot això ens fa viure avui dia amb una constant sensació 
d’inseguretat i de patiment, d’incendis inesperats que no s’aturen, de la pèrdua de la 
biodiversitat. I és que si no ens deixen treballar els boscos, tampoc es pot assegurar la 
continuïtat de la biodiversitat tenint en compte la magnitud d’aquests incendis.

Per aquest motiu, des de PEFC Catalunya, i des de fa més de vint anys, promovem una 
bona gestió dels boscos i transferim aquest valor a la cadena de transformació de la fusta i 
als productes com els mobles gràcies a la certificació de Cadena de Custòdia.

Perquè els boscos exerceixen un paper fonamental per al medi ambient, per la població 
i per a l’economia mundial; perquè els boscos proporcionen oxigen, salut, gaudi, 
biodiversitat, aliments, matèries primeres renovables per a molts productes i són el mitjà 
de vida per a milions de persones.

Durant l’anualitat anterior a Catalunya es van certificar 277.054 hectàrees de boscos. El 
nombre de gestors i gestores adscrits al sistema és de 1.666, dels quals 1.656 són titulars 
de boscos privats (90 gestors més que l’anualitat 2020) i 10 titulars de boscos públics. 
A escala mundial comptem amb 328,5 milions d’hectàrees certificades pel sistema 
PEFC, i estem presents en més de 55 països, representant així la font més gran de fusta 
certificada sostenible en el món.

Totes les empreses del Gremi teniu l’oportunitat d’obtenir el vostre certificat de Cadena de 
Custòdia per tal que així pugueu oferir la garantia als vostres clients que els boscos estan 
en bones mans! 

Josep Maria Vila d’Abadal
President de PEFC Catalunya
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És un honor pel nostre ajuntament haver pogut comptar amb la molt activa 
participació del Gremi de la Fusta i Moble en la segona edició de la nostra 
Firhàbitat. Aquesta presència ha proporcionat un valor afegit molt important 
a la fira, ja que la construcció amb fusta és una aposta pel confort, l’eficièn-
cia energètica i la sostenibilitat i dona resposta als reptes que tenim totes les 
administracions i la societat en general davant del canvi climàtic.

Estem convençuts del fet que sou un sector molt rellevant per la gestió dels 
nostres boscos, per l’economia del país i perquè podeu aportar molt per 
contribuir al fet que el nostre dia a dia sigui de més qualitat i, sobretot, més 
sostenible.

També posem molt en valor la vostra implicació en les escoles de formació 
professional. Ho vam poder comprovar en el marc de l’esmentada Firhàbitat i 
ens consta que les activitats de muntatge del Pont d’Arquatto i el concurs de 
construcció amb fusta amb la participació dels futurs fusters del nostre país 
van ser molt seguides pels assistents.

Creiem que és valuós que des del món local apostem per continuar amb 
aquestes col·laboracions entre organismes públics i privats a fi d’optimitzar 
tots els recursos que ens permeti avançar en la millora de la nostra qualitat de 
vida.

Patrocini Canal
Alcaldessa d’Avià
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Lilu’s House
A LA VANGUARDIA DE LA
CONSTRUCCIÓN EN MADERA

En los últimos meses el equipo de House Habitat 
ha estado inmerso en un proyecto muy especial 
en el que ha volcado el aprendizaje de más de15 
años de experiencia en la construcción en made-
ra. Un tiempo que puede no parecer demasiado, 
pero en el que la tecnología aplicada a la madera 
como material para la edificación ha experimen-
tado una gran evolución.  

Este conocimiento práctico cristaliza en LILU’s 
HOUSE, un hito en la construcción moderna 
en madera en Catalunya, que incorpora lo que 
consideramos debe caracterizar a los edificios 
en los tiempos actuales: últimas tecnologías, 
baja demanda energética e impacto ambiental y 
cuidado de la salud. 

LILU’s HOUSE consta de 177 m2 en dos plantas. 
Su estructura combina el sistema CLT y entrama-
do ligero de madera procedente de los Pirineos. 
Ubicada en Abrera (Barcelona) funciona como 
vivienda, oficina de House Habitat y unidad de 
investigación para empresas y Universidades 
sobre construcción en madera y Passivhaus. 
LILU’s HOUSE dispone de la certificación Passiv-
haus Plus, que acredita una demanda muy baja 
de energía que se produce de manera renovable 
en el propio edificio. Para ello, LILU’s HOUSE 
cuenta con una instalación solar fotovoltaica. 
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Pere Linares
Gerent

HOUSE HABITAT
info@househabitat.es

La rapidez de ejecución es un buen ejemplo de 
cómo ha avanzado la construcción con madera. 
La tecnología hoy disponible posibilita fabricar 
elementos en taller para su posterior ensamblaje 
en la parcela, con total garantía de calidad, me-
jorando la planificación y el control del proceso y 
acortando significativamente los plazos respecto 
a la obra tradicional. En LILU’s HOUSE solo fue-
ron necesarias cuatro jornadas de trabajo para 
completar la estructura y la cubierta.  

LILU’s HOUSE es también un banco de datos y 
de difusión de conocimiento. Así, se están moni-
torizando factores como el nivel de CO2, tempe-
raturas, consumos energéticos, la humedad rela-
tiva o la presencia de partículas contaminantes.  

Profesionales, instituciones y empresas de 
consolidada trayectoria han aportado sus cono-
cimientos y sus productos más punteros para 
convertir LILU’s HOUSE en un edificio a la van-
guardia en sostenibilidad, eficiencia energética y 
salud. Un punto de referencia para quienes quie-
ran profundizar en la construcción contemporá-
nea con madera, para que este recurso natural y 
renovable, sea cada vez más utilizado, en benefi-
cio de nuestro planeta.
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Vetllar pel medi 
ambient ja no és 
opcional
No és novetat que els boscos són, entre altres 
coses, essencials pel món i el medi ambient. I 
per Josep’s Mobiliari encara ho són més, ja que 
la fusta és la principal matèria prima de l’em-
presa. D’aquí el compromís de l’empresa en la 
gestió sostenible i responsable dels recursos fo-
restals. Per tant, considerem que no ens podem 
quedar immòbils davant la destrucció d’ecosiste-
mes terrestres i la desforestació, factors coadju-
vants del canvi climàtic. 
En el cas de Josep’s Mobiliari això es fa a través 
de la cadena de custòdia: mitjançant una audito-
ria es controla la manera en què la fusta d’origen 
sostenible s’ha transformat en els productes que 
surten de fàbrica.
Els beneficis d’apostar per productes amb certifi-
cacions ambientals són diversos:

•Una gestió forestal sostenible té avantat-
ges ambientals com, per exemple: reduir el 
risc d’incendi, evitar la desforestació, con-

servar la biodiversitat o contribuir a mitigar 
el canvi climàtic.
•Assegurar als consumidors la procedència 
legal de la fusta, així com el compliment de 
la cadena de custòdia.
•És una eina que permet acomplir les exi-
gències legals.
•Per a les empreses és un element diferen-
ciador vers els seus competidors.
•Permet a l’empresa obrir-se a nous mer-
cats sensibles a aspectes ambientals.

Per tant, tal com es pot observar, l’obtenció de 
certificacions ambientals beneficia a les empre-
ses de vàries maneres. Això ha comportat que 
nombroses empreses practiquin el greenwashing. 
I aquest  no és el cas de Josep’s Mobiliari que 
compta amb les següents certificacions:

•FSC®: Forest Stewardship Council ® és una or-
ganització global, sense ànim de lucre, dedicada 
a promoure la gestió forestal responsable a tot el 
món i que permet identificar de manera fiable la 
gestió dels boscos a l’hora de produir productes 
derivats de la fusta. Creat amb dos objectius: 
crear un segell únic que pugui garantir la credi-

bilitat de la certificació a través d’uns estàndards 
d’aplicació global i acreditar les entitats enca-
rregades de certificar de conformitat amb els 
estàndards de l’FSC®.

•PEFC: Programme for the Endorsement of Fo-
rest Certification és una organització no governa-
mental, internacional i sense ànim de lucre, que 
sorgeix com una iniciativa voluntària del sector 
forestal privat que promou la gestió forestal sos-
tenible.

•ISO 14001:2015: És una norma voluntària i inter-

nacionalment reconeguda, que exigeix a l’empre-
sa crear un pla de gestió ambiental.
També disposa d’altres certificacions que fan 
referència a la qualitat com l’ISO 9001:2015 i 
l’SMETA i que podeu trobar a l’apartat de certifi-
cacions a la seva web.
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ALBERT TUTUSAUS
Ceo

JOSEP’S
atutusaus@joseps.com
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Nueva gama
de encoladora 
compacta
ARTEA de 
HOLZ-HER
¡SOLUCIÓN IDEAL PARA OBTENER UNA 
PIEZA COMPLETAMENTE ACABADA 
CON UN ESPACIO REDUCIDO!

La solución perfecta para obtener un gran acaba-
do y eliminar tiempos de repaso de pieza
En un espacio muy reducido, la nueva gama 
de encoladora ARTEA de HOLZ-HER, ofrece 
un equipamiento de primera con una relación 
calidad-precio imbatible. En tan sólo 3.700 mm 
de longitud, obtenemos una solución que ga-
rantiza el acabado total de la pieza. Gracias al 
sistema GluJet de aplicación de cola patentado 
de Holz-Her, se consigue una junta invisible de 
cola, con un copiado de las esquinas de la pieza 
y una zona completa de acabado, con los grupos 
de cuchillas de radio, cuchillas rectas y trapos 
integrados en la misma área.

PEQUEÑA E INTELIGENTE CON UN MANEJO 
SENCILLO E INTUITIVO.
Gracias a su gran pantalla táctil de 15,6” con 
VISE (Visual Setting), tenemos un gran asistente 
digital para una configuración de los programas 
de la encoladora rápida y segura. Proporcionan-
do gráficamente todos los parámetros para los 
contadores digitales y los manómetros de pre-
sión, evitando errores de ajuste de máquina.

Incorpora una biblioteca de encolado, donde se 
pueden almacenar hasta cuatro tipos de colas 
diferentes para un acceso rápido. De este modo, 
la temperatura, cantidad de cola y los paráme-
tros de la máquina estarán disponibles con sólo 
activar un botón.

Posibilidad infinita de uso de tipos de cola gra-
cias al sistema GluJet, se hace uso de prácticos 
cartuchos de cola para un cambio fácil y limpio 
entre colas EVA y PUR, según sea la necesidad 
del cliente. 

Pantalla táctil de 15,6” práctica e intuitiva

VENTAJAS DEL SISTEMA GLU JET
No hay otro sistema de encolado que le ofrezca 
más posibilidades tanto a nivel de calidad como 
a nivel de ahorro y de capacidad productiva.
• Sistema versátil: se adapta a las exigencias 
tanto en entornos artesanales como más indus-
triales.
• Sistema operativo tras 3 minutos de calenta-
miento, sin necesidad de calderín
• Boquilla palpadora para asegurar máxima pre-
cisión en el encolado según grosor de pieza de 
trabajo, aplicando la cantidad de cola necesaria 
de manera homogénea sin residuos, excesos ni 
obturaciones.
• Sistema híbrido intercambiable, permite traba-
jar con cartucho y grano
• Compatible con PUR y EVA sin inversiones 
adicionales.
• Mínimo mantenimiento, sistema de autolimpie-
za.

En los últimos años los fabricantes de renombre 
prácticamente han doblado las cantidades de 
producción de encolado de poliuretano, refleján-
dose la clara tendencia del mercado en el terreno 
del encolado.

La producción de mobiliario resistente al agua 
con la tecnología Glu Jet resulta un juego de 
niños, de gran fiabilidad y de serie en toda la 
gama de encoladoras HOLZ-HER. Además de 
aumentar el uso de PUR en el terreno del mobi-
liario de baño y cocina, esta tendencia se está 
extendiendo al resto de sectores por cuestiones 
de calidad.

Debido a la estanqueidad del sistema Glu Jet, la 
cola PUR puede dejarse en el sistema un plazo 
máximo de 48 horas. El sistema se limpia de 
forma totalmente automática, eliminando  rá-
pidamente los restos de cola PUR mediante la 
pulsación de un botón y la ayuda de un cartucho 
de neutralización. Una vez limpio, el sistema 
puede permanecer inactivo durante un periodo 
prolongado sin preocupaciones y sin necesidad 
de calderines adicionales para uso de cola PUR 
ni necesidad de invertir en sistemas costosos de 
tanques de nitrógeno.

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

Indudablemente, nos encontramos ante el sistema más 
limpio, fiable y con el que obtenemos la junta más fina 

del mercado aplicando cola PUR

Glu Jet , el sistema ideal 
para la aplicación de 

la cola PUR, sin costes 
adicionales. 
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Xavier Comitre
Ingeniero Industrial

AIRMATIC, S.A.
Ca n’Alzina, 112. P.I. Can Roqueta
08202 SABADELL (BCN) 
Tlf. 93.715.59.90
airmatic@airmatic.es  
www.airmatic.es
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La madera es un material de construcción del 
futuro y su uso en la construcción es cada vez 
más frecuente. Desde los años 90, los avances 
en la ingeniería de la madera han permitido la 
aparición de un nuevo sistema constructivo en 
Austria y Alemania: el panel CLT (Cross Lamina-
ted Timber).

¿QUÉ ES EL CLT?
El CLT es un ensamblaje de capas de madera 
sólida encoladas entre sí. Cada capa se gira a 
90° con respecto a la precedente para mejorar el 
rendimiento del panel. El número de capas varía 
y depende de la aplicación (normalmente entre 3 
y 8 capas). Los paneles pueden hacer hasta 20m 
de longitud y 4m de altura.  Su espesor varía 
generalmente de 60 a 320mm.

¿CUÁNDO UTILIZAR EL CLT?
Cada vez más utilizado en viviendas multifamilia-
res y otros establecimientos de vivienda pública, 
el CLT también puede integrarse en todo tipo de 
estructuras, desde viviendas individuales hasta 
edificios de gran altura.
Además de sus muy interesantes propiedades 
mecánicas, el cruce de los pliegues asegura una 
gran estabilidad dimensional. Estas dos ventajas 
permiten una gran libertad arquitectónica. Entre 
los edificios emblemáticos realizados en CLT, se 

encuentran la torre Mjøsa en Noruega y la torre 
HoHo en Austria, ambas de cerca de 84m de 
altura. Pero el CLT también se utiliza para estruc-
turas de ingeniería civil como el Mistissini Bridge 
(Canadá), un puente de 160m de longitud.

LAS SOLUCIONES SIMPSON STRONG-TIE
Con el fin de darle el mejor apoyo posible para 
sus proyectos CLT, hemos desarrollado durante 
años una gama específica de productos para 
responder a los desafíos de los sistemas cons-
tructivos basados en paneles CLT. Hoy ofrecemos 
un catálogo dedicado a esta gama, construido en 
colaboración con los fabricantes e industriales de 
CLT.
Para todos los proyectos CLT atípicos, tenemos 
un equipo de especialistas y una herramienta in-
dustrial de calidad (marcado CE EN1090-2) para 
responder a pedidos personalizados. A partir de 
planos o bocetos proporcionados por el cliente, 
podemos producir todos los ensamblajes metáli-
cos fuera del estándar.

CLT. El futuro 
de las obras

Pau Dunyó
Técnico Comercial

SIMPSON STRONG-TIE
pau.dunyo@sp-reinforcement.es

Construir
pensando en
la relación
bioclimática 
con la
naturaleza
El modelo actual del sector de la construcción, 
junto con la escasez y el agotamiento de recur-
sos, han derivado en la necesidad de buscar 
alternativas que ayuden a la regeneración del 
medioambiente y a la salud de las personas.

La elección de los materiales a la hora de pro-
yectar es crucial, pues de ello depende que la 
construcción sea sostenible o no. Para ello debe-
ríamos optar por materiales que sean renovables 
y amables con el medio ambiente.  

Entre estos materiales, la madera es el material 
ideal al ser es el único que combina una serie 
de méritos de rendimiento, incluida la integridad 
estructural y la calidad del acabado, con una 
infraestructura a su alrededor que permite su 
explotación sostenible.  Los productos de madera 
certificada, son la opción más responsable, ya 

que requieren un menor consumo energético y 
generan menos residuos que otros materiales de 
construcción.  

Gracias a este material, en ARQUIMA consegui-
mos edificaciones sanas que se comportan como 
un ser vivo. Transpiran sin emitir gases tóxicos, 
ni radiaciones artificiales, no consumen energía 
innecesaria. Nos permite a llegar a unos están-
dares de calidad más elevados que otros siste-
mas constructivos.  La finalidad es que nuestros 
proyectos tengan la menor repercusión posible 
sobre el entorno a la vez que ofrezcan el máximo 
confort. 

Queremos cambiar paradigmas para proyectar 
y ejecutar una arquitectura basada la tradición, 
olvidada en las últimas décadas, que sumaba 
conceptos de técnica, ética y estética, integrán-
dolos en el ambiente, pensando en la relación 
bioclimática con la naturaleza. Propósitos a los 
que tiene que aspirar la arquitectura del siglo 
XXI.
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STEFANO CARLO ASCIONE 

Director de Marketing
y Comunicación

stefano.carlo.ascione
@arquima.net

www.arquima.net
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CONVOCATÒRIA 2020-22 OBERTA
informació: secretaria@gremifustaimoble.cat - T 933 233 200

MODALITAT A

ANELL DE LA FUSTA al voltant de la gestió del bosc

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

català: actuacions forestals, foment de plans i

estratègies d’aprofitament, conservació, estudi o

divulgació del patrimoni boscós o dels recursos

forestals de Catalunya.

MODALITAT B

ANELL DE LA FUSTA al disseny i creació en fusta:

mobiliari i decoració, elements ornamentals, obres

efímeres, objectes quotidians, nous estils de vida,

oci, esport i cultura, noves aplicacions de la fusta

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

MODALITAT C

ANELL DE LA FUSTA a la prescripció, disseny

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

o restauració d’edificis existents o de nova

creació, elements o espais d’ús comunitari o privat

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

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

l’element formal fonamental.

MODALITAT D

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

realització d’obres arquitectòniques o estructurals

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

fusta sigui l’element estructural fonamental.

MODALITAT E

ANELL DE LA FUSTA a accions d’investigació o

recerca, divulgació, promoció, informació, formació

o altres projectes comunicatius relacionats amb

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

aplicacions d’aquest material, els seus usos i

propietats, l’impuls als variats oficis i especialitats

del sector, a través de qualsevol metodologia

sociocultural o canal de difusió o format, com

ara internet, cinema, premsa, radio, televisió,

publicacions escrites, exposicions, etc.

MODALITAT F

ANELL DE LA FUSTA a treballs o projectes

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

de recerca en el camp de la formació professional,

especialment de la branca de la fusta i el moble,

treballs de final de Grau, Màster o tesis doctorals

de qualsevol branca científica o tecnològica, que

aportin solucions d’innovació o noves aplicacions de

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

modernització dels oficis del sector.

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

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

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

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

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

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

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

O DIVULGACIÓ O CONSCIENCIACIÓ SOBRE LA CULTURA DE LA FUSTA.

EDICIÓ 2020-22    
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FABRICADAS CON MATERIAS PRI-
MAS CERTIFICADAS Y EN PROCESOS 
PRODUCTIVOS ECOLÓGICOS, LAS SU-
PERFICIES DECORATIVAS DE ALVIC 
PERMITEN VESTIR CUALQUIER ESPA-
CIO INTERIOR DESDE UN ENFOQUE 
‘ECO-FRIENDLY’ QUE NO RENUNCIA A 
LA PRACTICIDAD Y EL DISEÑO.

Grupo ALVIC, compañía pionera, líder y global, especializada 

en superficies y componentes de mobiliario de interiores de 

hogar y oficina, mantiene una firme apuesta por la innovación 

sostenible, aspirando a que sus productos ofrezcan las mejo-

res cualidades de respeto al medio ambiente y la seguridad. 

La compañía ofrece soluciones sostenibles e innovadoras, 

y trabaja cada día de forma ética empleando una economía 

circular.

El compromiso de Grupo Alvic con el medio ambiente se 

plasma en las superficies de sus principales tecnologías y 

diseños. La firma propone más de 250 diseños y acabados 

pensados para crear espacios únicos y ecológicos, y aportar 

soluciones creativas en la decoración de la casa. Todos sus 

paneles tanto en Luxe -alto brillo lacado-, Zénit -lacado su-

permate- y Syncron -texturizado- están compuestos por fi-

bra o partículas de madera que provienen de procesos certi-

ficados de custodia forestal, así como de material reciclado. 

“Nuestro compromiso con el medio ambiente está avalado 

por certificados internacionales como FSC que demuestran 

que únicamente utilizamos materias primas certificadas en 

cadena de custodia de productos forestales provenientes de 

bosques gestionados de forma sostenible, así como procesos 

industriales que cumplen con las leyes de protección medio 

ambiental”, explican desde Grupo ALVIC.

Además, su proceso de fabricación se centra en crear nuevos 

productos mejorados que sean más resistentes al paso del 

tiempo y al uso diario, de forma que se incremente su vida 

útil y, por tanto, se reduzca su impacto ambiental. En este 

sentido, Grupo Alvic cuenta con diseños de extraordinaria be-

lleza y sorprendentes presentaciones técnicas en tecnología 

Luxe Plus (alto brillo) y Zénit (supermate), desarrollados en 

procesos industriales de lacado 100% ecológicos ya que no 

emiten compuestos orgánicos volátiles a la atmósfera. 

Paralelamente, como parte de su compromiso con el medio 

ambiente, Grupo ALVIC también lleva a cabo una apuesta por 

el reciclaje y la economía circular de materiales derivados de 

su actividad. Casi el 90% de los residuos no peligrosos en-

tre los que se encuentran el serrín, cartón, plástico, madera 

y basura general, son segregados y reciclados o utilizados 

en otros procesos de producción, o como los residuos de 

Grupo ALVIC:
Superficies y
componentes de
mobiliario
sostenibles 
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madera, que son retirados por gestores autorizados para su 

reutilización como materia prima en plantas de fabricación 

de tableros de partículas, dando una segunda vida a un 

material que de otro modo sería desechado. Además, desde 

2019 ha conseguido reducir un 5% la producción de este 

tipo de residuos, disminuyendo aún más nuestro su impacto 

ambiental.

El reciclaje no es el único foco por el que apuesta la compa-

ñía jienense, sino que la sostenibilidad es un pilar transversal 

fundamental que guía sus objetivos a largo plazo. Por ello, 

el grupo apuesta por ampliar e implementar sus criterios 

medioambientales. Un ejemplo es la implantación de un 

departamento de calidad y medioambiente en sus plantas 

de producción, en las que se dedica, aproximadamente, 

un 20% de sus recursos a la actividad medioambiental, 

asegurando la implementación, seguimiento y control de las 

actividades, no solo desde el foco del cumplimiento de la 

normativa, sino buscando continuamente oportunidades de 

mejora en este ámbito.

Además, Grupo ALVIC también apuesta por otras formas de 

sostenibilidad como por ejemplo la minimización de la can-

tidad total de residuos generada, que se puede realizar, por 

ejemplo, a través de la optimización de recursos como el uso 

de recipientes de mayor capacidad o la reducción de los ma-

teriales de embalaje, para limitar el impacto sobre el medio 

ambiente y apostando por la prevención. “Sabemos lo impor-

tante que es proteger y cuidar de nuestros ecosistemas, por 

eso siempre trabajamos de forma respetuosa y responsable 

con el medio ambiente. Desarrollamos nuevos procesos que 

nos permiten seguir minimizando nuestro impacto ambiental 

y los aplicamos en todos los lugares en los que desarrolla-

mos nuestra actividad. Hemos integrado la sostenibilidad en 

la cadena de valor de la compañía, desde nuestras fábricas y 

centros de distribución, sin olvidarnos de nuestras oficinas y 

nuestros showrooms”, concluyen desde la compañía.
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AHORRO ENERGÉTICO Y APUESTA POR LAS 
ENERGÍAS RENOVABLES

Entre los objetivos de Grupo ALVIC se encuentran el reducir 

un 20% sus emisiones de gases de efecto invernadero 

para 2025, asociadas al consumo eléctrico, y de fuentes de 

emisión de combustibles móviles y fijas, y gases refrigeran-

tes. La implicación de Grupo ALVIC en la reducción de sus 

emisiones se determina en su plan estratégico, y se centra en 

la optimización de los sistemas operativos, a corto, medio y 

largo plazo con acciones destinadas a, por ejemplo, mejorar 

su eficiencia energética, reducir el consumo de combustibles 

e insumos, o mejoras en la cadena logística, cuyos resultados 

se revisan de forma periódica, para asegurar el éxito de las 

iniciativas. 

Entre las acciones implementadas por el grupo se encuentra 

la apuesta por la inversión en energías renovables con el 

absoluto compromiso de reducir su huella ambiental. En este 

sentido, la compañía acaba de poner en marcha una gran 

instalación de autoconsumo fotovoltaico en su planta de Sol-

sona, que generará aproximadamente más de un millón de 

kWh anuales, lo que supondrá un ahorro energético de cerca 

del 30 por ciento del consumo anual de la planta.

DATOS A DESTACAR

95%
 TABLEROS FABRICADOS CON

MATERIAL SOSTENIBLE

90%
DE LOS RESIDUOS NO PELIGROSOS SON

SEGREGADOS Y RECICLADOS 

20%
DE REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES

DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO PARA 2025

100%
ECOLÓGICO EL PROCESO

DE LACADO EN MATE

Concepció Montmany
Directora Unidad Negocio
Grandes Superficies

GRUPO ALVIC
cmontmany@grupoalvic.com

Pol. Ind. Mas les Vinyes | C/ Llevant, 2
08570 Torelló (Barcelona)
T (+34) 93 859 08 38
comercial@decustik.com

Som especialistes en la fabricació de 
panells acústics

Panell acústic corbat - Dukta

www.decustik.comwww.mecakim.cat

Panells acustics   |   ranurats   |   perforats   |   microperforats   |   enllistonats
Divinum Restaurant (Girona )   |   Lara Pujol Interiorista   |   Fusteria Molas   |   Mercè Gost Fotogra�a
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THE WORLD IS IN THE MIDST OF A 
HOUSING CRISIS WITH A GLOBAL 
MASS MIGRATION TO CITIES. THE UN 
PREDICTS THAT 66% OF THE WORLD’S 
POPULATION WILL BE RESIDENT IN 
URBAN AREAS BY 2050. IN ORDER TO 
DEAL WITH THIS FLOW OF PEOPLE, THE 
WAY HOUSING IS DELIVERED IN OUR 
CITIES NEEDS TO BE ADDRESSED WITH 
MORE HIGH DENSITY, MID-TO-HIGH RISE 
BUILDINGS REQUIRED.

The implications of this in terms of climate change are 

considerable while urban structures are predominately built 

in steel and concrete. The production and use of cement 

is responsible for approximately 8% of the world’s CO2 

emissions, a figure that will increase if urban construction 

trends continue.

At the same time a gradual decline in construction 

productivity over the past 50 years presents further challenges 

in meeting the growing demand for homes.

Timber, nature’s own building material, is both replenishable 

and sustainable, offering an alternative way of meeting the 

growing housing demand. If we build in timber, as opposed 

to traditional materials with high levels of embodied carbon, 

we can save an average of 45 tons (40 tonnes) of CO2 per 

dewelling.4 At a global scale this can make a vital difference.

Traditionally, timber has not been used for high density 

buildings. However, the recent development of mass timber 

products has enabled timber to compete structurally at 

scale. Highly engineered products that overcome many of the 

issues associated with traditional timber frame have put wood 

construction back in the running.

While cross-laminated timber appears to be finally entering the 

mainstream, there is considerable inertia in the construction 

industry that impedes the greater adoption of this truly 

innovative material. The benefits are clear - building in timber 

is quick, clean, and easy. It can be achieved with a measured 

accuracy and lack of noise, waste, or need for material storage 

space. It has notable benefits in terms of warmth, acoustics, 

and structural efficiency. In a world ever more concentrated 

in urban areas, timber is the basis for safe and healthy 

cities composed of exceptionally designed and responsibly 

constructed buildings.

The only surprise to us is that the uptake in mass timber has 

not been faster. Historically there has been a lack of interest 

in developing construction technology - a serious problem 

Let the Wood
Do the Work

© Daniel Shearing

for our field, and for the world at large. If one reflects on the 

massive demand for housing, the fact that our industry is 

responsible for such huge energy use and consequent carbon 

emissions worldwide, and the tremendous influence our 

industry has over the overall GDP of the United States and all 

nations, the question is obvious: Why are we not encouraging 

governments and the building industry world wide to invest in 

solutions that will solve the problems that affect our society as 

a whole? And beyond that, can we afford not to?

If we’re going to solve big problems within the architectural 

realm, our society needs to invest in finding solutions. There 

is no singular voice or all-powerful entity that defines our 

profession’s response to the greatest challenges of our time. 

As a result, we need to amass our voices and generate a 

change of attitude towards research and innovation into 

construction.

© Daniel Shearing © Daniel Shearing
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Andrew Waugh
Founding Director

WAUGH THISTLETON ARCHITECTS

info@waughthistleton.com
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Què es pot fer?
El Codi Tècnic de l’Edificació, en cas de tèrmits, indica el trac-

tament de la fusta amb un nivell de protecció NP3-NP5.

La fusta que es conserva s’ha de tractar in situ.

Els tractaments de la fusta a l’obra, han de ser aplicats per 

empreses de biocides professionals i per tècnics amb homo-

logacions TP8. També es poden controlar amb esquers per 

tèrmits.

Què no s’ha de fer?
Aplicar productes domèstics i arrencar els elements afectats, 

ambdós accions amaguen la plaga i dificulten el seu control.

Les plagues de la fusta s’han de solucionar, sense pausa però 

amb la ment freda, decisions no meditades poden comportar 

el desplaçament de la plaga a altres bandes no afectades de la 

nostra llar.

Plagues
de la Fusta
i humitat?
Els fongs i insectes menjadors de fusta són “reclutats” per la 

fusta humida. Altres insectes molt destructors, no requereixen 

humitat, com els corcs grans (cerambícids) o els tèrmits de 

la fusta seca (Cryptotermes brevis, espècie invasora de fàcil 

propagació).

Els tèrmits soterranis, els més perillosos
Els tèrmits subterranis (Reticulitermes spp), poden transpor-

tar la humitat i criar fongs. No deixen símptomes externs, fins 

que l’atac està avançat. Cal una inspecció tècnica professio-

nal a temps.

Parasiten el terreny, les fustes humides però també fustes sen-

se humitat i en bon estat de conservació.

Aquells petits rastres...
Un senyal que pot ajudar a identificar la presència dels tèrmits 

pot ser, la base d’un bastiment buit, una sortida de tèrmits 

voladors per primavera (no són formigues amb ales!), un petit 

(o gran) rastre de “fang” en paret.

David Rubio
Director Comercial d’Ibertrac
Responsable Tècnic TP8
Tècnic Qualificat DDD
Pèrit Judicial en Salut Ambiental
drubio@ibertrac.com

El motiu principal és que, fins que les autoritats laborals no de-

terminin una norma que obligui les empreses a tindre contractat 

personal amb acreditació professional, seguirem amb un baix 

índex de personal acreditat i estarem per sota dels percentatges 

als que ens obliga la CEE. Permeteu-me  que exclami: “Desperta 

Fusta!”.

 

Actualment, en la línia dels dos pilars anomenats anteriorment, 

al Gremi de Fusta i Moble tenim dos noves accions en marxa:

•Formalització d’un conveni de col·laboració amb l’Agència Públi-

ca de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya en rela-

ció amb el servei d’acreditació de competències professionals.

•Elaboració de continguts curriculars per dos nivells compe-

tencials (N2-N3) en l’àmbit de la fusteria constructiva, amb els 

objectius d’incorpor-los al curs de Fusta constructiva per fer-lo 

més procedimental, i disposar d’esborranys de CCFF d’Especia-

lització a efectes de fer la proposta al Ministeri per tal de que els 

incorpori al catàleg.

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

jformenti@gmail.com

Desperta
Fusta!
Entre el segles XIII i XIV, en plena reconquesta, a la Corona 

d’Aragó, es van fer famosos els almogàvers, guerrers ferms que 

al crit “Desperta ferro!” provocaven l’esporuguiment a les tropes 

enemigues.

Al crit “Desperta Fusta!” volem sacsejar un sector que actual-

ment te al davant una posició avantatjosa en el marc de la 

urgència climàtica al mon. 

 

Tenim clar que la millor eina per assolir èxits és la competència 

professional contrastada i aquesta es basa en dos pilars: la acre-

ditació i la formació.

Ja fa un parell d’anys que vàrem posar en marxa el projecte 

“Titula’t”, amb l’objectiu de donar suport a aquells professionals 

que volien acreditar la seva experiència professional.

El balanç d’aquests dos primers anys te com positiu que aproxi-

madament el 80% dels usuaris ho han aconseguit, com negatiu 

que el nombre d’interessats/es ha estat per sota de les expecta-

tives.
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El teu
magatzem
de fusta a
la ciutat de 
barcelona

FUSTES GILABERT, S.A., és el magatzem de fusta i productes 

elaborats amb fusta, més gran de la ciutat de Barcelona. Ubi-

cats al barri de la Verneda i amb més de 104 anys d’experièn-

cia en el sector, donem servei a fusters, industrials, reformis-

tes, muntadors i particulars.

“ON ENS PODEN TROBAR”

El nostre magatzem es troba al costat de la sortida n-29 de la 

RONDA LITORAL i disposem d’un aparcament propi amb zona 

de càrrega pels nostres clients. Un dels nostres objectius és 

ser fàcilment accessibles, especialment de cara als professio-

nals del sector que tenen els seus tallers situats als voltants 

de Barcelona, o inclús a altres comarques.

“LA NOSTRA FILOSOFIA”

Diversos aspectes ens defineixen, en primer lloc: l’experièn-

cia. En aquest sector, no es troben gaires empreses amb una 

trajectòria centenària. Coneixem i valorem la fusta i tot el que 

l’envolta. Això ens permet oferir als nostres clients un asses-

sorament personalitzat per tal de donar resposta les seves 

necessitats. En segon lloc: som una empresa veterana però no 

antiga. Els nostres clients valoren positivament que hem sabut 

adaptar-nos als nous temps i evolucionar amb el mercat i les 

noves tecnologies. És a dir que som una empresa centenària 

però clarament orientada al futur.

“LA NOSTRA PROJECCIÓ”

Sabem que la fusta és l’única matèria primera renovable a 

curt termini, i creiem que cal promoure el seu aprofitament. 

Continuarem centrats en l’ofici que coneixem, mirant al futur 

amb una mentalitat oberta als canvis i millores necessàries 

per a oferir productes i serveis de primera qualitat. L’empresa 

ja està en mans de la quarta generació i la intenció és conti-

nuar sent un magatzem de referència a la ciutat durant molts 

més anys.

Aleix Gilabert
DIRECCIÓ

FUSTES GILABERT S.A.

info@fustesgilabert.com
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Ergonomía
y fuerza en 
equilibrio
MAFELL: NUEVA ATORNILLADORA-
TALADRADORA DE BATERÍA DE 18 V 

Al desarrollar la nueva atornilladora-taladradora de batería 

de 18 V A18 y la atornilladora-taladradora de percusión de 

batería ASB18, el fabricante se ha centrado en la ergonomía y 

la facilidad de uso. 

Además del equilibrio, las nuevas atornilladoras-taladrado-

ras de batería se caracterizan por un mayor control durante 

el trabajo. Los niveles de burbuja integrados como sistema 

de alineación visual facilitan un trabajo preciso con brocas y 

tornillos largos. El interruptor sensible a la presión y la electró-

nica garantizan una dosificación exacta de las revoluciones al 

colocar y embutir los tornillos. 

Además, las luces de trabajo LED iluminan una gran superficie 

del área de trabajo y facilitan un atornillado y taladrado preci-

so y seguro. El sistema de posicionamiento evita la formación 

de molestas sombras.

La A18 y la ASB 18 reciben energía de las baterías PowerTank 

18 M 99 LiHD y las baterías PowerTank 18 M 72 LiHD com-

patibles con sistema CAS. Ambas desarrollan un par máximo 

de 65/130 Nm (atornillado blando/duro) y unas revoluciones 

nominales en vacío de 0 – 1.960 rpm en segunda marcha. 

Esto permite enroscar tornillos con rosca completa hasta un 

tamaño de 12 x 500 mm sin adaptador de par. 

VOLKER SIMON     
Teléfono: +49 7151/994567-11

Telefax:   +49 7151/994567-22

simon@nota-bene-com.de

RALF KOHLER
Teléfono: +49 7423/812-135

Telefax:   +49 7423/812-218

ralf.kohler@mafell.de     



Taula
nacional
de preus
de la fusta
L’activitat de la Llotja de Contractació i Mercat 

en Origen de Vic es desenvolupa durant tots els 

dissabtes de l’any a la Sala de Contractacions de 

la Llotja i a la Sala Sert de l’edifici El Sucre de Vic.

Alhora que se celebra la sessió del mercat, es 

reuneixen les taules de preus,  per xifrar les 

cotitzacions registrades als sectors corresponents 

en el mercat i confeccionar un full de preus 

orientatius al quals es dóna una àmplia difusió 

dins i fora de Catalunya. El sector de la fusta es 

reuneix semestralment. En aquestes sessions hi 

participa el GREMI FUSTA I MOBLE.

Els preus es trameten a diversos centres oficials 

estatals i autonòmics, a més del Ministeri 

d’Agricultura francès. Aquesta és la Taula de 

Preus de la sessió celebrada l’octubre de 2022. 

Al Butlletí “Món Fusta” del Gremi es pot consultar 

sempre la darrera Taula publicada.
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Alberch,
apostant per
un entorn més
sostenible
Des de Alberch treballem cada dia per a oferir als nostres clients 

els millors productes i acompanyar-los en els seus projectes. Els 

més de 80 anys d’experiència ens converteixen en líders en el 

mercat de la fusta i subministrament de material de construcció.

L’ús de fusta i la seva gestió sostenible reafirmen la nostra 

aposta per la qualitat d’un producte que és renovable, reciclable, 

biodegradable i l’ús del qual promou l’eficiència energètica. El 

nostre treball amb la fusta es fa des de la responsabilitat social: 

hem estat pioners en la certificació forestal a Catalunya (Forest 

Stewardship Council (FSC) en 2002, i dels primers del sector a 

obtenir una certificació de sostenibilitat. Recentment, en 2019, 

en el marc del nostre constant camí per garantir la qualitat hem 

obtingut el certificat Programme for the Endorsement of Forest 

Certification (PEFC).

Seguint aquesta línia actualment estem participant en el projecte 

de consolidació de les terrasses dels bars i restaurants de 

Barcelona. Amb l’objectiu de naturalitzar la ciutat i crear petits 

oasis dintre de l’entorn urbà, hem presentat, juntament amb 

l’IAAC (Daniel Ibañez y Vicente Guallart) y Hortalia, una pro-

posta de plataformes modulables fabricades íntegrament amb 

fusta tractada certificada. Ens omple d’alegria veure com des de 

l’administració s’aposta per la fusta com a material constructiu i 

s’incorpora en els elements urbans.

A Alberch apostem per la fusta com a material de treball, en 

el qual hem desenvolupat una clara especialització, ens posi-

ciona dins d’un producte de qualitat. Treballem amb les millors 

marques i els millors proveïdors i busquem la fusta de les millors 

zones per a garantir que la qualitat sigui la desitjada pel client.

Disposem d’una gran oferta de productes com tot tipus de fusta, 

fusta per a la construcció, taulers, paviments i revestiments... El 

nostre equip comercial sempre està a la disposició dels nostres 

clients per a poder assessorar-los de la millor manera.

El nostre esperit de superació ens porta a incorporar de manera 

permanent últimes novetats, millores tècniques, dissenys i 

productes. Sempre des de la qualitat i sempre per a ajustar-nos 

de la millor manera a les necessitats del nostre client. Descobreix 

més a www.alberch.com.
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Laura Alberch Viña
Direcció Comercial

www.alberch.com
info@alberch.com
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Especialistes 
en fusta
estructural
 

Maderas Cunill, SA (MACUSA), és una empresa familiar amb 

més de 60 anys d’experiència en el sector de la fusta. Els seus 

inicis es troben en l’explotació forestal als anys 50. Actualment 

Macusa ha esdevingut una empresa especialista en l’execució 

de tot tipus d’estructures de fusta. 

El sector de la construcció amb fusta en el nostre país es 

troba en procés d’evolució. Ha passat de ser un complement 

de la construcció tradicional a un sistema de construcció en 

si mateix, fent possible una construcció sostenible i saludable 

per a habitatges unifamiliars, edificis residencials, comercials 

o esportius. 

La clau d’aquesta evolució es deu a diferents aspectes, però 

es fonamenta en dos pilars principals:  l’eficiència energètica 

dels materials derivats de la fusta com a materials construc-

tius i la implementació de sistemes d’industrialització en la 

construcció.

Macusa ha sabut créixer, adaptant-se a les noves exigències 

del mercat, sent pionera en dur a terme projectes de cons-

trucció amb criteris d’alta eficiència energètica. En el procés 

d’adaptació, Macusa ha incorporat les eines de càlcul, disseny 

i de producció amb maquinària de control numèric, que 

juntament amb l’equip humà dóna una solució integral a les 

necessitats dels nostres clients.

La construcció d’habitatges amb estructura de fusta, ja sigui 

en el sistema d’entramat lleuger o de fusta contralaminada 

(CLT), planteja molts reptes i qüestions sobre les quals l’equip 

de Macusa ha donat resposta.

Oferim un servei integral en el camp de les estructures de 

fusta. Aquest inclou des dels amidaments a obra, passant pel 

dibuix 3D amb format BIM i la mecanització amb maquinària 

de control numèric, fins a la col·locació del material a obra. 

Xavi Guitó
Direcció

MACUSA
MADERAS CUNILL, S.A.
macusa@macusa.es
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Fulloles i fustes
            Chapas y maderas

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
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LOGISIETE
La búsqueda de la 
perfección en la cocina 
Especializada desde hace más de treinta años en 
la producción de componentes de muebles para 
cocinas, la empresa española Logisiete ha invertido 
significativamente en tecnología, digitalización y 
automatización para ofrecer productos de alta calidad en 
tan solo 24 horas. La empresa exporta a más de treinta 
países y ha sabido evolucionar a lo largo de los años 
incrementando su facturación de manera constante. 
Innovación tecnológica y mejora continua: para Logisiete 
son las pautas fundamentales para desarrollar nuevos 
proyectos de negocio y situarse por delante de la 
competencia.   

El proceso de canteado juega un papel fundamental y 
Logisiete, tiene ideas y necesidades claras. “A dia de hoy 
en una canteadora buscamos alta flexibilidad – explica 
José Landaluce, CEO de Logisiete -. Nuestro objetivo: ser 
cada vez más flexibles en el procesamiento de tableros 
distintos entre ellos. Y la flexibilidad no debe obstaculizar 
la productividad, siempre integrando los programas a 
nuestro sistema.”  

Tanto es así que ha apostado nuevamente por la 
innovadora Celda Flexible de Canteado Stefani X, que 
le permite aumentar y mejorar su adaptabilidad a los 
cambios permanentes del mercado.  En línea con los 
futuros escenarios del mercado, esta celda permite 
seleccionar y cambiar el tipo, el color, el grosor del 

canto, la posición y profundidad del ranurado, gestionar 
el film de protección y las dimensiones del tablero sin 
interrumpir en ningún momento el flujo de producción. 
Gracias al puente “pickback” para el retorno automático 
de los tableros, el tablero se gira automáticamente para 
agilizar la siguiente reintroducción.  

“La relación con SCM es una relación de confianza, 
basada en muchos años de trabajo conjunto y en el fuerte 
vínculo creado con su equipo humano a lo largo de los 
años – concluye José Landaluce -. Los técnicos de SCM 
siempre nos han apoyado de la mejor manera posible 
en la puesta en marcha de las máquinas y en el servicio 
posventa y, sobre todo, siempre hemos tenido un buen 
asesoramiento a la hora de elegir nuevas tecnologías. 
Confiamos plenamente en una empresa como SCM y lo 
seguiremos haciendo también en el futuro”.

Montse Ventura 
SCMGROUP ESPAÑA SAU 

mventura@scmgroup.com
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Fuster, ebenista i 
constructor tenim tot
el que necessites
DISTRIBUÏM  MAQUINÀRIA NOVA I 
D’OCASIÓ, EINES ESPECIALITZADES I DE 
MUNTATGE, PRODUCTES, ARTICLES DE 
FERRETERIA, PARQUETS I CUINES A TOT 
EL TERRITORI CATALÀ.

SOM ESPECIALISTES
Representem les primeres marques del sector i comptem 
amb personal expert en les diverses especialitats dins 
la fusteria. Això ens permet poder oferir assessorament 
personalitzat i donar solucions a les necessitats 
específiques de cada professional. 
Treballem per poder oferir solucions integrals als nostres 
clients. Els quals valoren molt positivament les nostres 
propostes de serveis: esmolat d’eines de tall, servei 
d’instal·lació i posada a punt de maquinària, servei 
tècnic, manteniment i reparació, instal·lació de sistemes 
d’aspiració i servei de dibuix i pressupost de cuines.

TENIM VISIÓ DE FUTUR
L’evolució de Boira és constant, d’acord amb el mercat 

i les necessitats dels nostres clients. Estem orientats al 
futur, per aquest motiu ens hem especialitzat, també, en 
fusteria constructiva.

La tendència en sistemes constructius és molt clara: 
eficiència energètica, bons aïllaments i l’ús de fusta com 
a material sostenible i renovable. Davant aquesta realitat, 
hem creat una proposta especialitzada de maquinària, 
eines, elements d’unió i ferreteria per poder oferir les 
solucions que requereix la fusteria constructiva. 
Des de maquinària pel tall de taulers OSB, CLT i 
aïllaments tèrmics a maquinària i elements d’unió 
específics fins a instal·lacions de taules de treball al taller 
i assessorament en tots els processos.

Boira Comercial Tècnica ofereix solucions personalitzades 
a cada client per tal de facilitar el treball diari i la 
consecució dels seus projectes.

44  ANUARI DE LA FUSTA

Jana Coll 
Responsable de Màrqueting

BOIRA COMERCIAL TÈCNICA S.L.
boiract@boiract.cat
www.boiract.cat
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Al pensar en automatización, de inmediato la asociamos, 
entre otras cosas, con el concepto de escasez de 
personal especializado. En muchas carpinterías sobran 
los pedidos pero faltan los empleados idóneos para 
desarrollarlos profesionalmente. No es el único aspecto 
a tener en cuenta. Es necesario mucho más para enfocar 
este tema. ¡La automatización es apta para cualquier 
tipo de empresa, independientemente de su tamaño! 
La automatización se inicia con el flujo de datos. Toda 
automatización (mecánica) como los robots y otras 
soluciones de automatización surgen de la mano de 
los datos (correctos). Aun para el más pequeño de los 
carpinteros la conectividad y la digitalización representan 
una enorme simplificación del trabajo, es decir una 
“4ª revolución industrial” volcada a una especie de “4ª 
revolución de la manufactura artesanal”.

DIGITALIZACIÓN: DE ANALÓGICO A
CONECTADO EN RED
La “4ª revolución de la manufactura artesanal” comienza 
en las carpinterías con un software de planificación 3D 
para la fabricación del elemento a producir. En el caso de 
Felder Group trabajamos en los softwares F4 Design para 
la fabricación de muebles y elementos de decoración, F4 
Frame para elementos de cerramientos (ventas, puertas, 
balaustradas) y F4 Solid para los elementos complejos 

de sólidos. Todo integrado dentro de un mismo entorno. 
Así se evita el diseño y el dibujo de los planos o su 
realización en forma manual a través del software CAD en 
3D. En la producción se ejecuta la integración progresiva 
de máquinas analógicas, como por ejemplo las sierras 
circulares, taladros automáticos y encoladoras de cantos. 
Los cortes de las piezas se efectúan de manera eficiente 
gracias a la optimización de cortes en la sierra circular, 
con menos desperdicio que antes, el procesamiento 
posterior en la encoladora, así como en el taladro 
automático se representan digitalmente. ¡La fabricación 
repetida de una misma pieza por fallos en la sujeción o 
causas similares, ya son cosas del pasado!
¿Se permite dar un paso más? Entonces los centros 
de mecanizado compactos CNC le facilitarán el acceso 
al mundo del CNC, en un espacio menor a los 5 m2 
– incluyendo la elegancia de la digitalización – todos 
los trabajos de perforación, mecanizado de ranuras y 
fresados para el acabado interior se realizan en una sola 
sujeción en forma precisa, sin errores – hasta es posible 
mecanizar puertas de habitaciones.

TRANSPORTE: LAS PIEZAS ESTÁN EN MOVIMIENTO
Durante el proceso de mecanizado completo a menudo 
deben manipularse las piezas, es decir se trasladan de 
A hacia B. Además de incrementar la eficiencia evitando 
posibles daños (sobre todo en los materiales crudos), no 
deberá descuidarse así mismo el aspecto de la salud. Por 
ejemplo, con elevadores de vacío, hacia la sierra circular 
o la seccionadora para su corte. Una mesa de elevación 
junto a la seccionadora o al centro de mecanizado CNC 
Nesting es una mejora sustancial. El material para todo 
un turno diario o más se carga en forma de pila sobre 
una mesa elevadora. Las unidades instaladas en estas 
máquinas recogen de manera independiente el próximo 
tablero a ser mecanizado y lo transportan por sí mismas 
al área de trabajo.

El clic a la
automatización



NESTING: MUY APRECIADO EN AUTOMATIZACIÓN
La máquina CNC-Nesting se complace en presentar su 
aceptación cada vez mayor en la manufactura artesanal. 
El procesamiento realizado por una máquina CNC-Nesting 
es una automatización propiamente dicha. Las piezas se 
terminan casi por completo y solo requieren del encolado. 
Desde el punto de vista de los datos, en cada CNC se 
cierra el círculo apuntalando las ventas y el proceso de A 
a Z.

ALMACÉN: HORIZONTAL,
LA NUEVA POSICIÓN VERTICAL.
El próximo avance aquí es un almacén horizontal. 
Se utilizan superficies contiguas, para almacenar y 
administrar tableros tanto en forma desordenada como 

clasificados por variedad. El espacio es aprovechado 
óptimamente y los tableros son suministrados en 
forma automatizada a las seccionadoras o máquinas 
de mecanizado CNC-Nesting. El pedido se transmite en 
forma digital al software del almacén automático.

Los operadores de las máquinas ya no necesitan 
seleccionar manualmente el material o el plano de corte 
correcto. Durante la carga se le transmite digitalmente 
a la máquina el plano de corte predeterminado en la 
preparación de trabajo – no se produce error alguno en 
la selección del plano de corte. Una inversión de este tipo 
queda justificada por plazos cortos de amortización, que 
en algunos casos comienzan con el año y medio.
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RETORNO: EN FORMA SENCILLA
HACIA EL MANEJO UNIPERSONAL
Básicamente la necesidad de automatización es 
conveniente siempre que se trate de actividades 
monótonas. El personal especializado deberá 
concentrarse en la aplicación y no encargarse de 
“sacar a pasear las piezas”. El retorno es una solución 
sencilla para esto, permitiéndole al operador enfocarse 
únicamente en la aplicación. Muchas veces este tipo de 
inversiones pueden amortizarse en el plazo de un año.

PLANIFICACIÓN:
90% REPRESENTA A VECES MUCHO MÁS
¿Es necesario aumentar aún más el grado de 
automatización? Un error que se hace a veces durante el 
esbozo de soluciones de automatización es considerar 
la necesidad de cubrir con ella todos los procesos en 
su totalidad. Ha quedado demostrado en el pasado la 
importancia de un enfoque práctico en este aspecto: Es 
mejor concentrarse en lograr manipular un 90% de las 
piezas en forma automática.
El 10% restante puede seguir siendo cargado 
manualmente. Diversas soluciones, p.ej. en los 
centros continuos de mecanizado por CNC se trabaja 
exactamente con este concepto

ROBOT: REEMPLAZAR EL MOVIMIENTO MANUAL
Y MUCHO MÁS
Hace muchos años, cuando las soluciones industriales 
todavía eran parte de un futuro lejano, los robots 
industriales, sin embargo, lograban imponerse a la 
manufactura artesanal. Las acciones recurrentes, pero 
también actividades lógicas como el etiquetado y 
desapilado frente al centro de mecanizado CNC-Nesting 
pueden ser una solución para la escasez de personal. 
La máquina CNC-Nesting le transmite la información de 
la pieza al control del robot, quien realiza el etiquetado 
y desapilado – sobre paletas, carretillas o sistemas 
de transporte, directamente hacia la encoladora. 

Funcionando esta instalación ocho horas al día, los 
costes laborales anuales de un empleado podrán ser 
compensados 1:1 con la inversión suplementaria para el 
robot – esto significa plazos mínimos de amortización. 
Podríamos llegar incluso a un taller de carpintería 
unipersonal: control de calidad continuo en la máquina 
con mayor sensibilidad.

TAMAÑO DE LOTE 1:
LA ESPECIALIDAD DEL CARPINTERO 
Todas las soluciones detalladas no han sido diseñadas 
únicamente para meras producciones en serie o 
empresas industriales. Tamaño de lote 1 está garantizado 
para todas estas soluciones. Los fabricantes de 
máquinas saben esto y ofrecen soluciones a medida que 
corresponden al grado de automatización deseado por 
el carpintero. La productividad se incrementa a través de 
soluciones a medida aprovechando las capacidades del 
personal especializado, en vez de someterlo a la ejecución 
de tareas recurrentes y monótonas. Además, se logra un 
resultado de trabajo homogéneo. 

RESUMIENDO: “LA AUTOMATIZACIÓN 
COMIENZA EN LA MENTE”. UNA 
AUTOMATIZACIÓN LIBRE, INDIVIDUAL YA 
ES UN CONCEPTO PARA TODO EL MUNDO, 
RESULTA ESENCIAL PARA MANTENERSE 
COMPETITIVO.
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Lluís Biosca Minguell
Country Manager
Spain

FELDER GROUP



Más de 75 años y tres generaciones resumen la amplia 
trayectoria de Frapont, una empresa familiar que ha ido 
creciendo y evolucionando hasta convertirse en lo que es 
hoy: un referente del sector de la carpintería de madera 
con experiencia internacional y filiales en 5 países.
Con su valioso equipo de profesionales - compuestos por 
arquitectos, ingenieros, artesanos y carpinteros - Frapont 
realiza el desarrollo técnico, la fabricación y la instalación 
en proyectos singulares y de gran envergadura.

Debido a la experiencia adquirida a través de su larga 
trayectoria, Frapont aporta soluciones técnicas para 
todas las etapas del proyecto. Por ejemplo, presenta 
soluciones constructivas y propuestas de prototipado y 
ayuda al cliente a conseguir los máximos estándares de 
certificación ambiental y de instalación.

Frapont, que nació en un pequeño taller en el corazón 
de Barcelona, ha ido creciendo y adaptándose en 
el transcurso de los años, logrando unir la tradición 
artesanal de ebanistería junto con las más avanzadas 
técnicas y tecnologías de producción para cumplir con los 

requerimientos y exigencias que necesitan sus proyectos 
arquitectónicos tanto a nivel nacional como internacional. 
En estos últimos años Frapont ha materializado los 
diseños de arquitectos e interioristas de reconocimiento 
mundial como Carles Ferrater, Renzo Piano, Ricardo Bofill, 
Shigeru Ban, Lundgaard & Tranberg y Lázaro Rosa-Violán, 
entre otros.

Cada proyecto que Frapont desarrolla es único, exclusivo 
e irrepetible. Entre sus principales productos destacan las 
puertas de todo tipo - simples, dobles, ciegas, acústicas 
y técnicas, revestimientos tipo paneleados o acústicos 
tanto para interior como exterior, falsos techos, suelos de 
madera, escaleras, mobiliario y carpintería fija, molduras 
pérgolas, arrimaderos y todo tipo de equipamiento 
para hoteles, oficinas, hospitales y edificios culturales e 
institucionales.

Frapont ha hecho una apuesta grande para introducirse 
en los mercados internacionales realizando obras 
emblemáticas no sólo en España, sino también en otros 
países en los que tiene sucursales: Francia, Reino Unido, 

Wood Works
for Frapont
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Dinamarca, Suecia, Noruega. Destacando especialmente 
el mercado Escandinavo, principal aliado de la empresa 
catalana. Hoy en día, Frapont ha conquistado más de 15 
países, dejando su huella en obras emblemáticas por toda 
Europa y el Medio Oriente. Su actividad en el exterior 
representa un 80% del volumen de negocio total de 
Frapont.

Algunos de los trabajos más sobresalientes de Frapont en 
los últimos años han sido los siguientes:

• El Museo de Munch en Oslo, donde se han montado 
más de 6.000 m2 de parket en madera maciza de roble 
americano en todas las salas de exhibición del museo,

• El centro cultural Sara Kulturhaus, unos de los edificios 
construido con estructura de madera más altos del 
mundo,

• El Hotel Sommerro en Oslo, un hotel de lujo con 
altísimas exigencias técnicas enfocado en mantener el 
concepto Art Deco tan característico de la capital noruega 
y, 

• El auditorio del Drama Hall en el Cairo, de gran 
complejidad y requerimientos acústicos en el cuál Frapont 
ha desarrollado panelados y balcones de madera maciza 
de doble curvatura.

Frapont sigue apostando por la internalización e 
incrementando su nivel de exigencia en cada proyecto 
en el que se compromete, ofreciendo alternativas 
constructivas al cliente y promoviendo el intercambio 
proactivo entre los estudios de arquitectura y las 
constructoras con los que está ligado en cada proyecto
en cuestión.

Jean Baptiste Elizalde
Export Sales Manager
FRAPONT S.A

jelizalde@frapont.com
www.frapont .com
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Obtenció del
certificat per poder 
fabricar panells
KERTO RIPA 
ELEMENTS
Aquest any 2022 Tallfusta ha obtingut el certificat per 
poder construir Panells RIPA en el seu centre productiu 
de Balsareny. Amb l’obtenció d’aquest certificat, Tallfusta 
es converteix en el primer centre productiu de la 
península Ibèrica en obtenir aquest certificat i en poder 
fabricar Panells RIPA.

Els panells  RIPA  són panels nervats fabricats amb fusta 
microlaminada LVL Kerto . Estan formats per bigues 
de Kerto S i taulers de Kerto Q. Mitjançant un procés 
d’encolat d’aquests elements s’aconsegueixen els panels 
RIPA.

Els panels RIPA estan pensats per suportar grans 
càrregues i grans llums entre recolzaments, especialment 
indicats per forjats i cobertes. La seva estructura en 
forma de T o de calaix tancat permeten reduir els gruixos 
dels forjats i de les cobertes i incloure l’aïllament o pas 

d’instal·lacions per l’interior dels panells. Al mateix 
temps es redueix molt la quantitat de fusta necessària 
comparant amb altres sistemes constructius amb fusta.

L’oficina tècnica de Tallfusta realitza el predimensionat 
dels panells RIPA adaptats a les necessitats de cada 
projecte. Amb l’obtenció d’aquest certificat, Tallfusta dona 
un nou pas endavant i pot oferir als seus clients un ampli 
ventall de solucions constructives amb fusta adaptades a 
cada projecte.

IGNASI CAUS
Gerent de Tallfusta

www.tallfusta.com
info@tallfusta.com
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Design and construction
of high environmental 
performance Hybrid
Engineered Timber Buildings
BARCELONA VA ACOLLIR, EL SETEMBRE DE 2022, A LA UPC, LA SEGONA TROBADA DEL PROJECTE. L’OBJECTIU DEL QUAL ÉS 

COOPERAR ESTRATÈGICAMENT PER LA INNOVACIÓ I INTERCANVI DE BONES PRÀCTIQUES PER A PODER COBRIR LA FUTURA 

DEMANDA A L’EDUCACIÓ SUPERIOR, INCLOENT CONCEPTES D’INNOVACIÓ I SOSTENIBILITAT. LES JORNADES ES VAN COMPLETAR 

AMB LA VISITA A UNA OBRA DE HOUSE HABITAT, A LA QUE VAN INCORPORAR-S’HI ELS ALUMNES DEL CURS FUSTA CONSTRUCTIVA 

DEL GREMI. TOT UN EXEMPLE DE COOPERACIÓ. LES DARRERES ACTIVITATS FORMATIVES DEL PROJECTE ES PORTARAN A TERME 

LA PRIMAVERA DEL 2023, ACOLLITS PER LA RIGA TECHNICAL UNIVERSITY. EL SECTOR FUSTA CREIX I MILLORA GRÀCIES A ACCIONS 

COL·LABORATIVES ENTRE EMPRESES I ENTITATS, COM EN AQUEST PROJECTE, EN EL QUE INTERVENEN 7 ENTITATS. 

HybridTim
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VIA UNIVERSITY COLLEGE,

DENMARK PROJECT COORDINATOR

As Denmark’s second largest university of applied sciences, 

VIA University College (VIA UC) develops and offers a variety of 

accredited programmes. VIA UC employs approximately 2100 

staff – academic and non-academic. VIA consist of eight campus 

geographically dispersed in the Central Denmark Region. With 

more than 18,500 full-time students, VIA UC offers more than 

forty educational programmes within six main professional 

fields: 1) Education and Social Studies; 2) Health; 3) Business; 4) 

Design; 5) Film and Animation; 6) Technology and Construction.

VILNIUS TECH, LITHUANIA

Vilnius Gediminas Technical University (VilniusTech) is a leading 

higher education institution situated in Vilnius, the capital of 

Lithuania (https://www.vgtu.lt/index.php?lang=2). Established 

in 1956 VilniusTech is one of the biggest research universities 

in Lithuania with a focus on technologies and engineering, and 

strong emphasis on university-business cooperation.

UNIVERSITAT POLITÈCNICA

DE CATALUNYA BARCELONA TECH (UPC)

Is a public institution dedicated to higher education and research, 

specialized in the fields of engineering, architecture and science. 

The UPC puts its scientific and technological infrastructure at 

the service of research groups and centers, researchers and 

students, professionals, companies and institutions.

RIGA TECHNICAL UNIVERSITY, LATVIA

Riga Technical University (RTU) is the largest technological 

university in the Baltic States with rich history and clear future 

vision aimed at promoting excellence in student academic 

results, research, and global issues in cooperation with the 

industry and foreign partners. RTU is accredited, internationally 

recognized European university that implements academic and 

professional study programmes of advanced quality. 

TU, WIEN, AUSTRIA

TECHNISCHE UNIVERSITAET WIEN (TU WIEN) was founded 

as the Imperial and Royal Polytechnic Institute in 1815 and in 

1865 was divided into five faculties. In 1872, the university was 

renamed the “Technische Hochschule” (Technical University), 

with its first-ever doctorates awarded in 1902. In 1919, women 

were admitted for the first time as regular students. 

STUDY AND CONSULTING CENTER,

LITHUANIA

Study and Consulting Center (SCC) was founded in Lithuania in 

2010 as a non-profit enterprise and has a team of 10 lecturers 

and young workers participating in international programmes 

and activities. The staff has wide experience of participation 

in international education through organizing multidisciplinary 

workshops (using Project Based Learning methodology) with 

international HEIs in and outside Europe involving not only 

lecturers, but also professionals (engineers, managers, architects, 

architectural technologists). Development activities of SCC staff 

are dedicated to meet the needs of the EU labor market and 

enterprises. professional technical educations, specializing mainly 

in applied technology, built environment and sustainability.

GREMI FUSTA I MOBLE,

BARCELONA, SPAIN

GREMI FUSTA I MOBLE (GFM) is an association of entrepreneurs 

and professionals whose activities are directly or indirectly 

related to wood and furniture, their trades and professions, 

associated or complementary industries and their multiple 

applications, as well as any other entity that is directly or 

indirectly related to those activities.

The objectives of the association are: the defense of the 

legitimate interests of its partners in the economic, labor, legal, 

social and professional fields; encourage the realization of 

activities that tend to value wood as a material and as a concept; 

maintaining relations with public and private organizations.

Dra. Laia Haurie
Universitat Politècnica de Catalunya

Denis Boglio
Vocal de la Junta Directiva del Gremi 
Fusta i Moble
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7º CURSO

Para más información escríbenos a
formacio@gremifustaimoble.cat o llámanos al 933233200
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EDICIÓ 2023-2024
INSCRIPCIONS OBERTES DES DE 
L’1 DE DESEMBRE DE 2022

Aquest curs permet una visió tècnica, pràctica i comprensiva de 
tot el procés constructiu de la fusta: des de la fusta d’origen fins la 
seva aplicació constructiva passant pel disseny, càlcul, transport, 
muntatge i acabats.

El curs compta amb la participació dels arquitectes més 
experimentats en la construcció en fusta, amb les aportacions 
de constructores especialitzades en aquesta metodologia, amb 
la col·laboració d’empreses proveïdores de productes i serveis 
complementaris, així com amb la intervenció dels organismes 
tècnics especialitzats en el món de la fusta.
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Informe Anual sobre 
la indústria a Catalunya

Publicat pel Departament d'Empresa
i Treball de la Generalitat de Catalunya
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INTRODUCCIÓ

En els darrers anys, la digitalització s’està convertint en un mitjà 

i una eina imprescindible per assolir nous clients, adaptar-se a 

noves formes de venda i optimitzar recursos. Formar part del 

món online avui dia és gairebé imprescindible. El sector de la 

fusta, no és pas una excepció i malgrat sovint diem que és un 

sector més tradicional també s’està enfocant per adaptar-se 

a la digitalització (MADEREA, 2017). L’Espai SUDOE (França, 

Portugal, Espanya, Andorra, Gibraltar), en terminologia Programa 

Interreg SUDOE, representa el 20% de la superfície forestal de 

la UE, 37 milions d’hectàrees de boscos que responen a diverses 

funcions econòmiques, ambientals i socials. Entre aquestes 

funcions, la producció i la transformació dins de la cadena de 

valor fusta-moble (1a, 2da i 3a transformació) representa un 

motor important de desenvolupament socioeconòmic per als 

diferents territoris de l’espai SUDOE.

OBJECTIUS

Els objectius específics del projecte són tres: 

1) Ajudar les empreses del sector de la fusta a definir una 

estratègia de suport a la transició digital. 

2) Acompanyar el desenvolupament d’ eines i serveis d’ 

innovació digital destinats a les pimes fusteres. 

3) Millorar les capacitats i les competències de les pimes i les 

seves entitats sectorials per accelerar la transició digital.

Un altre dels objectius del projecte és definir una Estratègia i un 

Pla d’ acció d’ integració digital entre els països participants per 

tal de millorar les capacitats i les competències de les pimes i les 

seves entitats sectorials per accelerar la transició digital a l’ espai 

SUDOE fuster. 

RESUM

Al Sud-oest Europeu hi ha nombroses petites i mitjanes 

empreses de transformació de la fusta les quals representen 

un actiu i contribueixen a generar ocupació, uneixen cadenes 

de valor forestals al voltant de la bioeconomia i juguen un 

paper rellevant en el reequilibri territorial. Per contra, existeixen 

certs elements com la fragmentació i la manca o escàs nivell 

de digitalització d’aquest teixit empresarial que actuen com a 

barreres i limiten la capacitat d’innovació.  La manca d’inversió 

en digitalització pot frenar també l’accés d’aquestes petites i 

mitjanes empreses a mercats emergents i potencialment més 

grans, provocant a vegades, que el sector estigui subjecte a una 

forta competència internacional i que les empreses siguin menys 

resilients i més vulnerables a canvis estructurals de mercat. 

Aquest projecte europeu està liderat per l’Agrupació d’interès 

econòmic transfronterera Pirinenca GEIE-Forespir i compta amb 

la participació de 12 socis (cambres de comerç, clústers, pols 

de competitivitat empresarial, empreses, centres tecnològics, 

centres d’innovació i de recerca, patronals, associacions), 

representant 6 regions de 3 països de l’espai SUDOE Europeu 

(Catalunya, València, País Basc, Regió de Beira interior a 

Portugal, Occitània y Nova Aquitània a França). El projecte es 

va iniciar l’octubre del 2019 i està previst que finalitzi el març 

del 2023. El projecte compta amb un pressupost total aprovat 

d’1.560.397 ‐, el 75% cofinançat amb fons FEDER. 

Paraules clau Indústria 4.0, digitalització, transformació digital, 

comerç electrònic, pime, indústria fusera, eines digitals, IoT, 

competitivitat empresarial.

WOODMARKETS
La transformació
digital al servei de
la indústria fustera
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DISCUSSIÓ

Actualment, el sector forestal a Espanya té la necessitat 

d’avançar cap a la modernització si vol fer front als mercats 

globals als quals s’enfronten tots els productes. L’escenari 

provocat pel COVID-19, sens dubte, ha accelerat encara més 

aquest procés, convertint en un repte per a la indústria fusteria 

fer un pas més cap a la digitalització, que pot convertir-se en 

un aliat clau per agilitar processos i implementar respostes 

davant un escenari impredictible, complex i globalitzat (Madera 

sostenible, 2020).

La capitalització de projectes a WoodMarkets ens ha permès 

entendre l’estat de l’art respecte a iniciatives digitals prèvies, 

amb una anàlisi de quin tipus d’eines o serveis digitals podrien 

ser adaptats a la indústria de transformació de la fusta-moble. 

Un altre dels resultats obtinguts i que valorem és la identificació 

de quins projectes resolen necessitats digitals concretes en 

gestió forestal o en aprofitament forestal o bé si la iniciativa resol 

una problemàtica entorn de la cadena de valor de la indústria de 

transformació de la fusta-moble (ja sigui 1a, 2a o 3a). 

Hi ha molts projectes que han estat identificats com a 

multisectorials o pertanyents a altres àrees sectorials. Tanmateix, 

aquestes eines digitals poden ser útils per al sector forestal, ja 

sigui amb adaptacions o implementacions directes.
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Figura 2: Exemple de resposta a la 
pregunta. Quant considera d’important 

integrar l’ús d’eines digitals en cada 
departament de la seva empresa? Cas d’ 

estudi Catalunya.

Figura 1: Exemple de síntesi de resultats 
per a “frens” al desenvolupament digital 

de l’empresa en el subsector d’empreses 
de gestió i aprofitament forestal”. Cas d’ 

estudi del País Basc.



Un aspecte destacat que condiciona el tipus de respostes ha 

estat la mida de l’empresa tant en relació amb el nivell de 

facturació anual com al nombre d’ empleats. Com més gran és 

l’empresa més capacitat d’inversió i de dedicació en recursos 

humans per poder implementar eines digitals. Si bé l’interès per 

conèixer funcionalitats i adoptar millores digitals en les empreses 

ha estat respost de manera positiva tant per a empreses petites, 

mitjanes com grans, indistintament de la mida i del nivell de 

facturació de les empreses. Les diferències han estat més en el 

sentit d’una implementació més a curt termini o a mitjà/llarg 

termini.

Malgrat els avenços, cal assenyalar els grans reptes als 

quals s’enfronta el sector. El primer es basa en la necessitat 

de formació. Les màquines forestals (utilitzant IoT, realitat, 

ultrasons, tècniques no destructives, big data, silvicultura 

de precisió, etc.) aporten molta tecnologia però cal també 

complementar-la amb una bona formació especialitzada per 

treure partit a totes aquestes eines digitals disponibles. El segon 

implica donar importància al canvi. “La digitalització” no és 

una opció, és una necessitat. Les empreses hem d’entendre 

que o comencen a fer aquest canvi o anirem quedant enrere en 

un sector, que com els altres, cada cop serà més tecnològic. 

Ja veiem que avui dia la fusta que prové d’empreses altament 

digitalitzades d’Europa competeix en preu i prestacions amb 

la local (ALONSO, T., 2019). En aquest sentit l’enfocament 

de WoodMarkets amb el seu GT4 enfocat a capacitació, 

formació i networking entre proveïdors tecnològics i necessitats 

empresarials, preveu contribuir a reforçar els buits existents 

en aquesta part de la cadena de valor de la digitalització de la 

indústria fustera.

CONCLUSIONS 

Espanya i Catalunya tenen un alt potencial que destaca a Europa 

no només pel volum de fusta que es produeix, sinó també per les 

seves qualitats, amb espècies molt valorades com el castanyer i 

el roure, arbres que no són habituals als països nòrdics. Estem, 

doncs, davant d’un escenari propici perquè la digitalització cali 

tant en el sector forestal com en el de la indústria de la fusta, 

millorant així processos, rendiments i qualitats. Els primers 

passos ja estan donats. (ALONSO, T., 2019).

Dominar la digitalització empresarial és una necessitat i és 

essencial per a les pimes fusteres. Amb això s’obre la possibilitat 

també que les pimes accedeixin a mercats públics i millorin 

en competitivitat empresarial. Identifiquem que les pimes han 

d’estar preparades per respondre a unes demandes cada vegada 

més disperses dels clients, amb terminis d’entrega cada vegada 

més ajustats. Les empreses han de respondre integrant més 

informació que mai en els seus processos i mantenint un grau de 

flexibilitat que garanteixi el termini de producció i de lliurament 

del producte al client. La transformació digital en el sector fuster 

ha començat tímidament i les empreses hi veuen una oportunitat 

per incrementar vendes i posicionar-se en un mercat global. 

Aquest canvi digital està ocorrent lentament, en comparació amb 

altres sectors industrials tecnològicament més avançats. Aquesta 

situació és particularment constatable al’espai SUDOE.

Dels projectes identificats en GT1 (capitalització) gairebé el 

19% corresponen a projectes del primer esglaó de la cadena 

de valor (centrats a resoldre problemàtiques digitals en gestió i 

aprofitament forestal). El 7% dels projectes analitzats s’ocupa de 

qüestions digitals al voltant de la indústria de processament de 

fusta. Sumant els camps “forestal & indústria forestal & serveis 

relacionats” ens trobem amb un 30% dels projectes prospectats 

i el 44% es refereixen a altres sectors de manufactura que 

apliquen la digitalització. Observem també que existeixen 

multitud de projectes i iniciatives tant locals com regionals, 

aïllades o del conjunt de la cadena de valor quant a digitalització 

i necessitats de la indústria 4.0. Aquests projectes solen estar 

enfocats a necessitats concretes multisector, treballant en 

aspectes logístics, plataformes de negoci o de finançament, 

millores de producció, qüestions de màrqueting, processos 

interns. Molts d’aquests projectes estan associats a serveis 

complementaris relacionats amb la indústria 4.0.

En la mesura que el projecte anirà avançant s’ aniran obtenint 

més dades sobre la visió i l’ anàlisi conjunta de les necessitats 

en termes de digitalització transnacional, identificant quins són 

els enfocaments més útils per adaptar la digitalització al sector 

forestal, quines són les iniciatives més innovadores i poder així 

aprofitar tot aquest compendi d’ informació per seguir avançant 

en el projecte WoodMarkets i donar suport a la indústria de la 

fusta-moble. Els propers passos del projecte són elaborar una 

estratègia conjunta de digitalització entre els països participants 

i executar el grup de tasques de GT3 amb els assessoraments 

a les pimes (core del projecte) així com les accions de formació 

i capacitació previstes en el grup de tasques GT4, posant 

en contacte proveïdors tecnològics amb necessitats de les 

empreses.

Tot això durant aquest darrer trimestre de 2022 i primer 

trimestre de 2023, esperant poder divulgar els resultats 

obtinguts al sector i al conjunt de la cadena de valor de la 

transformació de la fusta-moble de l’espai SUDOE.

Aquesta publicació és un extracte de l’article sencer que es 

posarà a disposició del sector a través dels mitjans habituals de 

difusió del Gremi. 
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Ester Blanco Casellas.

Enginyera de Forests. Responsable de 
Transferència tecnològica al Centre de Ciència 
i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) 
www.ctfc.cat i a l’empresa innovadora, spin 
off del CTFC, FBS (Forest Bioengineering 
Solutions) www.fbs.cat.
Coordinadora del projecte WoodMarkets a 
Catalunya.
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         España impulsa
la construcción con madera
e incorpora innovaciones en
las seccionadoras producidas
en Catalunya
LA MARCA ALEMANA HA PARTICIPADO ESTE AÑO
EN LAS PRINCIPALES FERIAS Y CONGRESOS DEL SECTOR.

La arquitectura en madera está orientada actualmente a una 

mayor sostenibilidad del ecosistema. Las máquinas y sistemas 

de HOMAG y sus colaboradores WEINMANN, KALLESOE y 

SYSTEM TM están preparados para los requisitos actuales y 

futuros de la construcción en madera. HOMAG es tecnología 

alemana:

• MÁQUINAS PARA UN ALTO RENDIMIENTO
  Y OPTIMIZACIÓN DEL MATERIAL.

• ALTA CALIDAD CONSTANTE,
  GRACIAS A LA PRECISA TECNOLOGÍA CNC

• LÍNEAS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
  A MEDIDA, CON RAPIDEZ Y FLEXIBILIDAD

HOMAG España patrocinó el montaje del “Pont Arcuato”, la famosa estructura autoportante diseñada por 
Leonardo da Vinci, en las Jornadas FUSTA CONSTRUCTIVA, organizadas por el Gremi Fusta i Moble.



HOMAG España ha presentado a lo largo de 2022 sus soluciones 

para la construcción en madera en todos los principales foros 

que reúnen a los prescriptores, industriales y profesionales 

instaladores del sector.

España pasará pronto de ser un mercado secundario a erigirse 

como mercado principal para WEINMANN, KALLESOE y 

SYSTEM TM. Son firmas número 1 en su categoría. A partir de 

la madera aserrada, ya es posible disfrutar de su tecnología: 

generando lamas de madera mediante finger-jointing (SYSTEM 

TM), produciendo laminado y contralaminado (KALLESOE) 

y, finalmente, con esta madera ya procesada, poder hacer 

elementos completos de casas con las máquinas de WEINMANN.

“Ponemos el foco en su objetivo para desarrollar juntos un 

concepto de producción personalizado, para alcanzar el éxito”, 

afirman desde la prestigiosa firma alemana, con filial en España.

HOMAG EN UNA FABRICA DE VANGUARDIA
EN ESPAÑA
Este año se ha hecho realidad uno de grandes proyectos de 

la construcción con madera en España: LIGNUM TECH, en 

Cuenca. Un hito para esta provincia forestal y para el sector. 

La instalación, de 10.000 metros cuadrados, acoge una línea 

completamente automatizada y robotizada WEINMANN para la 

producción de fachadas de entramado ligero de madera.

“Estamos orgullosos de participar en este gran proyecto en 

España, que reducirá el tiempo de los procesos, y mejorará 

la flexibilidad y adaptabilidad de la producción de nuestro 

cliente”, expresa Josef Zerle, Director General de WEINMANN 

Holzbausystemtechnik GmbH, el especialista del Grupo HOMAG 

en las soluciones para la construcción industrializada.
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Vista general de la línea automatizada y robotizada WEINMANN para la 
producción de fachadas de entramado ligero de madera en LIGNUM TECH.

HOMAG España S.A.U. produce y desarrolla las seccionadoras
series uno y dos del Grupo HOMAG en L’Ametlla del Vallès, Barcelona.

En la imagen, detalle de  la sierra SAWTEQ B-130,
equipada con una pinza de sujeción adicional.
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Thorsten Linke
Gerente

HOMAG ESPAÑA, S.A.U.
thorsten.linke@homag.com

HOMAG HA UNIDO
SUS FUERZAS EN ESPAÑA

HOMAG Machinery Barcelona, la primera fábrica del Grupo 

HOMAG fuera de Alemania, ha absorbido este año la empresa de 

ventas y de servicios HOMAG España Maquinaria, dando origen 

así a HOMAG España S.A.U. La fusión de las dos empresas es 

parte de la estrategia de operar con una estructura más ágil e 

integral en España.

Esta empresa produce y desarrolla las seccionadoras series 

uno y dos del Grupo HOMAG en L’Ametlla del Vallès, Barcelona, 

máquinas de tecnología alemana avanzada comercializadas a 

nivel global y local. Este año HOMAG ha incorporado importantes 

innovaciones tecnológicas en sus seccionadoras. Por ejemplo, en 

la SAWTEQ B-130, equipada con una pinza de sujeción adicional 

y, de forma opcional, con las soluciones digitales intelliDivide, 

Power Concept Classic, intelliGuide Classic y la mesa elevadora 

Easy2Feed.

Además de la fábrica de más de 6.000 m2 cuenta con un equipo 

de ventas y de servicio en su planta en Llinars del Vallès de 

más de 1000 m2, que comercializa, instala y ofrece todos los 

productos del Grupo HOMAG para el mercado español.

Con su nueva estructura en España, HOMAG ofrece a sus 

clientes un stock de piezas de recambio más amplio y una 

excelente atención al cliente, además de intensificar su imagen 

como proveedor de maquinaria, software y soluciones integrales 

para las industrias de la madera y el mueble, que está cada 

vez más centrado en la digitalización, la automatización y la 

producción sostenible.

Staff directivo de HOMAG España S.A.U. De izquierda a derecha, Tobias 
Schaible, Vicepresidente de HOMAG para Europa Central y del Sur; Anna 
Valverde Directora Financiera de HOMAG España; Maximiliano Casas, 
Gerente de HOMAG España; Thorsten Linke, Gerente de HOMAG España; y 
Rainer Gausepohl, CFO del Grupo HOMAG.
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El 18 i 19 de febrer van tenir lloc les primeres jornades 
a Vic. A la jornada, que va comptar amb la participació 
de grans referents del sector, com Josep Bunyesc, 
Laia Haurie o Quim Zaldo, es va parlar de temàtiques 
d’actualitat i d’interès per la indústria de la fusta, com ara 
la formació, l’economia circular o la digitalització, ítems 
que vertebren actualment l’activitat del Gremi. També 
va tenir lloc el taller Blower Door, impartit per l’Oliver 
Style, de Praxis Resilient Buildings. En aquest  taller es va 
demostrar com reduir les infiltracions d’aire exterior en 
les construccions de fusta i es va portar a terme a l’IES 
Sant Miquel, on els arquitectes Jordi Comas i Anna Pont 
- COMAS-PONT arquitectes, Vic - van presentar l’espai 
transformador que han projectat en fusta en aquesta 
escola.

Les II Jornades Fusta Constructiva es van celebrar el 
3, 4 i 5 de juny a Avià i van comptar amb contingut de 
gran qualitat com els tallers pràctics organitzats, com 

l’esmentat Blower Door; Wood Markets, a càrrec de l’Ester 
Blanco, enginyera de Forests, sobre com la transformació 
digital pot ajudar a la indústria de la fusta; i el Taller 
d’Artesania en format híbrid (telemàtic-presencial) del 
reconegut Alireza Doustani, mestre artesà en marqueteria 
fina de fusta, escultor en fusta amb 40 anys d'experiència 
desenvolupada entre Espanya i l’Iran, membre de la 
“Honorable Confraria de Mestres Fusters” de Barcelona i 
mestre artesà per la Generalitat de Catalunya.

Les dues jornades van comptar també amb la 
performance del muntatge del Pont Arcuato, rèplica 
del construït per Leonardo Da Vinci entre 1485 i 1487. 
L’objectiu va ser valorar la fusta com a material resistent, 
flexible, lleuger i de fàcil muntatge.  
L’èxit d’ambdues cites va deixar palès que la fusta 
constructiva és molt més que una moda i que ha vingut 
per a quedar-se.

Les Jornades Fusta 
Constructiva de 2022,
un ambiciós projecte 
EL GREMI FUSTA I MOBLE HA APOSTAT FORT DURANT 2022
PER LA FUSTA CONSTRUCTIVA. AIXÍ, LA FIRA DE L’ENERGIA I
LA CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE DE VIC I FIRHÀBITAT VAN SER
ESCENARI DE LES I I II JORNADES FUSTA CONSTRUCTIVA,
UN AMBICIÓS PROJECTE.
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3, 4 i 5 de JUNY de 2022
Ajuntament d'Avià
08610 Avià
www.fustaconstructiva.cat

JORNADES
FUSTA
CONSTRUCTIVA
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