L’opinió

Quins són els punts claus que cal millorar per a què es pugui
estendre l’ús de la fusta local en l’arquitectura i la construcció ?
Sobretot cal fer una tasca de convenciment dels actors (productors, tècnics, constructors,
administració) que la fusta local és i ha de ser un producte apte per aquest sector.
Per això és necessari treballar en diversos àmbits (sindicats i associacions de propietaris,
administració pública, col·legis tècnics, escoles universitàries, etc. ) a fi de demostrar la capacitat real del país en aquest sector. Dins d’aquesta tasca crec que l’INCAFUST ha de tenir
un paper principal d’impulsor de coneixement i com a creador de sinergies dins el sector.
David Garcia
President
Associació de Consultors
d’Estructures (ACE)

En primer lloc, cal que hi hagi oferta de fusta local adequada per a l’arquitectura i la construcció. Cal fusta amb les propietats requerides per a cada ús. En el cas de la fusta estructural, doncs, fusta seca i si pot ser amb una millora tècnica com les bigues de lames encolades
o duo.
Aquesta oferta ha d’arribar als canals de distribució i s’ha de donar a conèixer que existeix
als professionals. No és gaire més complicat que això per tal de substituir l’oferta que ve de
fora.
Ramon Gabarró
President
Confederació Catalana de la Fusta

octubre 2013

Els punts clau són donar a conèixer i fer una gran difusió a tot el sector de la construcció
de la viabilitat i funcionalitat de la fusta, així com l’alt valor quant a eficiència energètica i
característiques estructurals del material, la facilitat de manipulació del material, tant per
construir com per “desconstruir”, i el fet de ser una matèria primera local.

Fusta
per a construcció
Particularitats i oportunitats de la
fusta de les espècies forestals pròpies
de Catalunya.
Normativa i metodologia del marcatge CE de la fusta massissa estructural.
Noves demandes de productes derivats de la fusta.

Julio Baixauli
President
Consell de Col·legis d’Aparelladors,
Arquitectes Tècnics i Enginyers
d’Edificació de Catalunya

Per què utilitzar la fusta com a material de construcció?.
Caldria donar a conèixer les prestacions ecològiques de la construcció amb fusta en general
i de la utilització de fusta local pel que fa a quilòmetre 0. La indústria europea del sector de
la fusta està molt rodada, per la qual cosa caldria que l’oferta catalana fos competitiva tant
en preu com en suport tècnic. La caracterització tècnica és imprescindible per convertir la
fusta en un material apte per als requeriments normatius de la construcció. El Col·legi acull
l’organització de jornades de formació i cursos especialitzats per als arquitectes que han de
dissenyar i responsabilitzar-se de les prestacions dels edificis.

Lluís Comerón
Degà
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
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Editorial
El sector forestal no és aliè a la crisi: l’autosuficiència econòmica és una utopia per a la
gran majoria de la superfície forestal de Catalunya en tant que no s’integrin els serveis
ambientals que generen en la seva comptabilitat monetària. Les assignacions pressupostàries per a les subvencions a la gestió forestal sostenible decauen a un ritme frenètic
superior a la majoria de sectors tot i presentar un balanç molt més positiu per a les
administracions, per la creació d’ocupació, generació d’IVA i recaptacions per IRPF i
Seguretat Social dels treballadors.
En aquest sentit, s’ha de destacar la proposta llançada pel Consorci Forestal de Catalunya de bonificar en un 30% de l’IRPF i Impost de Societats les inversions en gestió
forestal sostenible, atès que, tot i aquesta bonificació, la balança d’ingressos és positiva
per a les administracions públiques. Aquesta proposta ha estat presentada per COSE
a Madrid i el sector forestal de Navarra ja treballa en la seva implantació en aquesta
comunitat Foral.
No obstant això, aquesta mesura no pot suposar la desaparició de les subvencions a la
gestió forestal sostenible especialment quan aquestes poden beneficiar-se de cofinançament de la Unió Europea en el proper Programa de Desenvolupament Rural per al
període 2014-2020.
El passat més de juny el Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal va aprovar
la proposta de mesures subvencionables a l’empara del Reglament Europeu regulador
dels Programes de Desenvolupament Rural, on a banda de continuar amb les mesures
existents, atès el notable èxit de sol·licituds en les convocatòries passades, s’han proposat noves mesures de suport per a la creació d’agrupacions de productors sota la figura
de PIMES i per a la creació i potenciació dels serveis ambientals o ecosistèmics que
proporcionen les nostres forests.
Aquestes dues mesures, conjuntament amb el suport del sector de la biomassa forestal
per a usos tèrmics, la potenciació de l’ús de fusta catalana per a l’arquitectura, interiorisme i decoració, del tap de suro català per les seves característiques superiors al suro
d’altres latituds per a vins tranquils i la posada en valor de tots els productes forestals
no fusters, poden encoratjar la propietat tant pública com privada a continuar invertint
en el manteniment d’un patrimoni per a les generacions futures que és font de riquesa,
ocupació i benestar, del qual tota la societat se’n beneficia.
D’altra manera, la situació actual ens abocarà a l’abandonament dels boscos amb el resultat ja conegut d’augment de destrucció de patrimoni d’interès general per incendis forestals i un resultat no tant conegut de pèrdua d’embornall de CO2, augment de la seva
vulnerabilitat al canvi climàtic, pèrdua de sòl, biodiversitat, i disminució dels recursos
hídrics disponibles per no parlar de la destrucció de nombrosos llocs de treball en zones
amb poques possibilitats d’ocupació més enllà de les lligades al desenvolupament rural.
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Particularitats i oportunitats de la fusta
de les espècies forestals pròpies de Catalunya
L

a quantitat i qualitat de la producció fustera de Catalunya és
conseqüència de la diversitat botànica i la taxa de creixement dels seus
boscos. Un nombre elevat d’espècies
fa més complexa la gestió i els aprofitaments forestals, però per contra,
fa que hi hagin més possibilitats
d’obtenir fustes de característiques
millor adaptades als requeriments
concrets de cada producte. Sota
el punt de vista de la diversitat, els
ambients mediterranis ocupen un
espai intermedi entre els d’ambients
tropicals, molt diversos, i els més
boreals, amb un nombre sensiblement reduït d’espècies. Pel que fa a
la productivitat, els ambients mediterranis no destaquen especialment,
però creixements més continguts
també poden ser interessants des
d’un punt de vista tecnològic. A
continuació es repassen les espècies
catalanes més rellevants, ja sigui per
la seva abundància o per la qualitat
de la fusta que proporcionen.

Fusta de coníferes presents a Catalunya. D’esquerra a dreta i de dalt a baix: avet Douglas, pi radiata, pi roig i avet.

Les característiques de la fusta de
les espècies forestals de Catalunya
són les pròpies dels ambients mediterranis: creixements més petits,
més dures, nervioses, i més resistents.
Fusta de frondoses presents a Catalunya. D’esquerra a dreta i de dalt a baix: plàtan, olivera, freixe gran i om.

A Catalunya, les coníferes autòctones més interessants són el pi roig
(Pinus sylvestris), la pinassa (Pinus
nigra), el pi negre (Pinus uncinata)
i l’avet (Abies alba), fustes lleugeres,
lliures d’extractius, i molt versàtils,
que es poden emprar en molts usos
que sol·liciten el material de formes
tant diferents com ho són els taulers de partícules o les estructures.
També hi ha masses d’altres espècies al·lòctones com les de pi insigne (Pinus radiata) i l’avet Douglas
(Pseudotsuga menziesii), molt apreciades per les seves bones propietats
estructurals, tecnològiques, i grans

creixements. També cal tenir present altres coníferes molt abundants
com el pi blanc (Pinus halepensis),
el pinastre (Pinus pinaster), o el pi
pinyer (Pinus pinea), espècies que
malgrat tenir la fusta trencadissa i
sovint amb importants singularitats, es poden destinar a trituració
i s’empren habitualment en la producció de palets, el principal producte de la indústria del serrat a
Catalunya.
A les frondoses en canvi, l’ús al qual
es destina cada espècie és molt di-

vers i depèn en gran mesura de les
propietats particulars de cada fusta.
A Catalunya el nombre d’espècies
és molt superior al de coníferes i el
ventall d’usos és molt ampli: biocumbustible, fusteria, ebenisteria,
xapa, boteria, torneria, o embalatge. Deixant de banda l’alzina i
els roures de fulla petita, que són
molt abundants però que s’empren
principalment com a llenya, només unes poques es transformen
industrialment en un volum significatiu. Per ordre d’abundància,
trobem el faig (Fagus sylvatica),
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Fusta de frondoses presents a Catalunya. D’esquerra a dreta i de dalt a baix: noguera, faig, castanyer i bedoll.

el castanyer (Castanea sativa), el
roure de fulla gran (Quercus petraea), i el bedoll (Betula pendula).
A un segon nivell, i sovint en plantacions pensades per a produccions a escala industrial, trobem
l’eucaliptus (Eucalyptus globulus),
el pollancre amb els seus diversos clons comercials (Populus
nigra i Populus x canadensis),
l’àlber (Populus alba), i el plataner (Platanus x hispanica). Altres
espècies com el freixe (Fraxinus
excelsior), el cirerer (Prunus avium),
o la noguera (Juglans regia) presenten una fusta d’alta qualitat i són
molt apreciades en fusteria, ebenisteria i per fer xapes decoratives. Tot i
això són menys habituals per la seva
poca abundància.
A nivell popular hom associa fusta de qualitat amb espècies dures,
pesades i, sovint, de colors foscos.
Probablement aquesta idea té força a veure amb la percepció que els
materials pesats són més resistents
i, també, que les fustes clares i poc
denses són menys durables. Ara bé,
la lleugeresa i l’absència de substàncies d’impregnació simplifiquen la
transformació industrial i permeten
obtenir més fàcilment productes de
qualitat i bones prestacions. Així
doncs, el punt d’equilibri entre les
diverses característiques de cada
fusta en determina les seves aplicacions òptimes. En ocasions algunes
d’aquestes diferències determinants
són subtils. En trobem un exemple

en la fusta de faig. Els peus catalans
tenen creixements més minsos que
els francesos, i creixements lents
afavoreixen que la fusta sigui més
dura, però també que desgasti abans
les eines de tall en ser mecanitzada.
Per aquest motiu, quan es vol fabricar un producte en el qual la duresa
no és determinant, el faig francès
guanya avantatge sobre el català,
però succeeix el contrari si es vol un
producte de qualitat, per al qual es
requereix una superfície resistent
als cops i al desgast. En canvi, en el
cas de l’avet Douglas succeeix el cas
contrari, ja que el menor creixement
en ambient mediterrani provoca
que la fusta de grandària estructural dels peus de Catalunya sigui més
resistent que la procedent de la distribució original de l’espècie.
Optimitzar els productes en funció de les característiques de les
fustes locals permet maximitzar la
seva competitivitat i obtenir productes diferenciats.
En la fusta serrada destinada a ús
estructural, on és de cabdal importància controlar amb la màxima
precisió les característiques del material, l’existència de diferències entre
procedències és àmpliament coneguda i acceptada. Per aquest motiu,
les propietats de les diferents espècies de fusta estan circumscrites a la
zona geogràfica on han crescut els
arbres serrats, i en conseqüència per
a cada regió de procedència i espècie
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s’estableixen criteris de classificació
visual en funció de les dimensions,
utilització i qualitat del material disponible. Per tant, encara que pugui
quedar molt emmascarat, es tenen en
compte les característiques silvícoles
i climàtiques de cada origen. Pel que
fa al cas que ens ocupa, a grans trets
es pot afirmar que la fusta dels nostres boscos presenta un creixement
lent i homogeni que li dóna bones
propietats resistents, però la quantitat i la importància de les singularitats provocades per la manca de
silvicultura condiciona de forma important el seu potencial resistent i el
seu rendiment industrial i econòmic.
Així doncs, com que la dinàmica
i les característiques dels boscos
d’ambient mediterrani no és igual a
la dels del centre i nord de la Unió
Europea, els productes fusters òptims que hom n’obtindrà també
seran diferents. A més, també cal
tenir en compte que el sector industrial del país està més desagregat,
les indústries són més petites i, en
general, tecnològicament menys
punteres. Per tant, cal aprofitar
les característiques i diversitat de
les nostres fustes per produir productes diferenciats i de qualitat
fora de l’abast dels grans fabricants
europeus que, gràcies a les economies d’escala, produeixen productes
molt estandarditzats a preus molt
difícils de batre. Per aquests motius
és imprescindible situar-se al mateix nivell que aquestes en qualitat
complint amb els estàndards CE ja
actualment en vigor.

Eduard Correal
Dr. Enginyer de Forests.
Institut Català de la Fusta
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Normativa i metodologia del marcatge CE
de la fusta massissa estructural

E

l Parlament Europeu va aprovar el 9 de març de 2011 el
reglament 305/2011 pel qual
s’estableixen les condicions harmonitzades per a la comercialització de
productes de la construcció. Aquest
text deroga la Directiva 89/106/
CEE, fixa la seva entrada en vigor
completa a partir de l’1 de juliol de
2013, i s’aplica a “qualsevol producte o kit fabricat i introduït al mercat per a la seva incorporació amb
caràcter permanent a les obres de
construcció o parts d’aquestes, i que
les seves prestacions influeixen sobre les prestacions de les obres de
construcció pel que fa als requisits
bàsics de les esmentades obres”.
Així doncs, la fusta massissa emprada en estructures de fusta queda
subjecta al reglament, tal i com ja ho
estava a la directiva de productes de
la construcció, i, si hom la vol comercialitzar, haurà de disposar obligatòriament del marcatge CE.
L’aplicació del reglament 305/2011
a partir de l’1 de juliol de 2013
manté l’obligatorietat del marcatge
CE de la fusta massissa estructural
a la construcció a tota la UE.
Aquesta evolució normativa és
el motiu pel qual en els darrers
anys l’Institut Català de la Fusta
(INCAFUST), amb el suport del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural (DAAM), ha realitzat estudis de les propietats resistents de la
fusta per fomentar el seu ús estructural i posar a disposició de les empreses del sector el coneixement necessari per poder certificar la marca
CE a la fusta de Catalunya.

La fusta massissa estructural es classifica visualment segons els criteris d’acceptació de les singularitats de la fusta.

La norma UNE-EN 14081-1:2006
+A1.2011 estableix els requisits per
a la fusta estructural amb secció
transversal rectangular que hagi
estat serrada, raspallada o mecanitzada amb altres mètodes, i classificada de forma visual i/o mecànica
segons la seva resistència. La norma
permet que la fusta estigui tractada
contra atacs biològics, però no preveu la fusta ignifugada, la de secció
circular, i tota aquella que presenti
empalmaments per testa amb unió
dentada. En aquests casos caldrà
recórrer a un DITE (Document
d’Idoneïtat Tècnica Europeu) o a la
norma específica corresponent.
Hi ha dues metodologies per classificar lots de fusta per poder-los comercialitzar per a ús estructural: la
primera, la classificació visual resistent, és el procés en el qual elements
de fusta estructural de qualitat semblant s’agrupen en una mateixa classe i se’ls hi assignen valors de resistència, rigidesa i densitat. Aquesta
metodologia valora la qualitat de la
fusta en funció dels defectes visibles
a ull nu. És una metodologia de classificació bàsica, que requereix poc
equipament, es pot realitzar pràcticament en qualsevol emplaçament
i és competitiva en lots de poques

unitats. Per contra, està bastant
sotmesa a la subjectivitat del classificador, essent per tant necessari
disposar de personal ben qualificat
i ensinistrat.
A més, al ser un sistema de criteris
tancats, és poc flexible i pot generar
una quantitat de rebuig elevada en
poblacions de característiques poc
comunes, i tampoc no permet assignar qualitats excepcionals de forma
individualitzada fora de les classes
visuals definides. La relació entre
la qualitat visual i la classe resistent
per a les espècies de procedència
europea i del Canadà es recull a la
norma UNE-EN 1912:2012, i està
proposada pels comitès tècnics de
cada país. La definició de les classes
resistents es troba a la norma UNEEN 338:2010. A nivell espanyol, les
normes de classificació visual són la
UNE 56544:2011, per a coníferes, i
la UNE 56546:2011, per a frondoses, i en l’actualitat només preveuen
el pi roig, la pinassa, el pi insigne, el
pinastre, i l’eucaliptus blau.
La segona metodologia és la classificació mecànica de la resistència, i
amb ella es classifiquen les peces de
fusta amb una màquina que detecta, de forma no destructiva, i amb el
control visual que eventualment es
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se haver-los de trencar. Hi ha moltes
i diverses tècniques no destructives
que serveixen per estimar la resistència, rigidesa i densitat de la fusta
i, sovint, es combinen entre elles per
maximitzar l’ajust dels models. Les
més habituals són les proves parcials
de càrrega, els ultrasons de propagació o atenuació, les ones d’impacte,
les vibracions, la mesura de la humitat amb higròmetres capacitius o de
resistència i l’estimació de la densitat
a partir del pes.

Classificació visual de fusta estructural amb secció transversal rectangular.

pugui precisar, una o més propietats
de la fusta, en qualitats a les quals
es pugui assignar valors de resistència, rigidesa i densitat. La classificació mecànica valora l’aptitud de la
fusta avaluant la densitat i el comportament elàstic mitjançant tècniques no destructives. És un sistema
automatitzat, ajustat a cada tipus
d’element estructural, no depèn de
la subjectivitat de cap operari, força
eficient en lots amb moltes unitats,
i genera menys quantitat de rebuig.
Per contra, els grans equips de classificació són estàtics, el seu funcionament està basat en models matemàtics complexos que requereixen
un gran esforç d’investigació, i estan
elaborats a partir de l’observació

del comportament del material.
Aquests factors expliquen perquè
la normativa de classificació visual
està força més desenvolupada que
la mecànica. Els requisits normatius
complementaris per a aquest procediment es recullen a la norma UNEEN 14081:2:2010+A1:2013.
A Europa es diferencien dos sistemes de classificació mecànica que es
coneixen com a “control de producció” i “màquina controlada”. El primer està estandarditzat a la norma
UNE-EN 14081-3:2012 i el segon a
la EN 14081-4:2009. En els dos textos es fa referència a equips que són
capaços de predir la classe resistent
d’elements de secció rectangular sen-

Independentment de la metodologia
de classificació escollida, la norma
UNE-EN 14081-1:2006+A1.2011
estableix que el sistema d’avaluació
de la conformitat a seguir és el que
el reglament 305/2011/UE anomena
2+. En aquest sistema, el fabricant
ha de declarar les prestacions de les
característiques essencials del producte tipus partint d’assaigs, càlculs,
valors tabulats o documentació descriptiva del producte. El fabricant
també ha d’efectuar el control de
producció a fàbrica i efectuar assaigs
a fàbrica d’acord a un pla determinat. A més, tots aquests controls han
d’estar contrastats per un organisme
de certificació notificat competent
que avaluï i verifiqui la constància
de les prestacions dels productes.
Aquest procés s’efectua mitjançant
una inspecció inicial de la planta de
producció i del control de producció a fàbrica, complementat amb
vigilància, avaluació i supervisió
permanent del control de producció
a fàbrica.

Símbol CE segons Directiva 93/68/CEE
12345
Empresa Serradora, SA
13
Fusta classificada en sec

Número d’identificació de l’organisme de
certificació notificat
Nom o logotip del fabricant
Dos darrers dígits de l’any en què s’ha
aplicat el marcatge CE

Informació que descriu la fusta estructuEmpresa Serradona núm. ral incloent el seu número d’identificació
789/2013
D24
Exemple d’etiquetatge CE simplificat.

Prestacions sobre determinades característiques essencials obligatòries

Eduard Correal
Dr. Enginyer de Forests
Institut Català de la Fusta
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Noves
demandes
de productes
derivats
de la fusta

E

l sector de la
primera i segona
transformació
de la fusta està passant
per moments de canvi
provocats, essencialment,
per la crisi econòmica
mundial i per l’evolució
del model energètic. Per
superar aquesta situació
amb èxit, les indústries
han de millorar i adaptar
les característiques
dels seus productes
per aconseguir ser més
competitives.

Dues vies complementàries per tenir millor penetració en el mercat
són la implantació dels processos
de normalització i certificació, i el
desenvolupament d’estratègies per
millorar i divulgar al gran públic els
beneficis ambientals dels productes
derivats de la fusta respecte als altres
materials presents en el mercat. És
essencial que els consumidors finals
entenguin que la fusta és l’únic material que, a gran escala, és capaç de
disminuir per ell mateix els efectes
del canvi climàtic gràcies a la seva
capacitat de capturar diòxid de carboni atmosfèric incorporant una
quantitat mínima d’energia durant

Edifici de contralaminat, a Lleida.

la seva transformació, transport i
posada en servei. Aquestes estratègies són especialment importants
perquè, cada vegada més, els consumidors exigeixen majors garanties
sobre el producte adquirit.
L’acceptació i l’èxit dels productes
en el mercat no depèn només de les
seves bondats tecnològiques, sinó
també de molts i diversos factors
que s’acaben concretant en aspectes econòmics. Un bon exemple el
trobem en el sector de la construcció, tradicionalment basat en un
sistema productiu intensiu en mà
d’obra, poc eficient amb el maneig
dels materials, energèticament i ambientalment poc respectuós, i molt
intervingut pel sector financer. Els
evidents problemes d’aquest model
han disparat l’interès en els materials i les solucions constructives
eficients basades en la industrialització i el respecte al medi ambient.
És aquí on la construcció amb fusta,
més lleugera, eficient i tecnificada té
una gran oportunitat. Tant és així,
que fins i tot en aquests moments
tant difícils la construcció en fusta
sembla mantenir-se o fins i tot remuntar.

La fusta és un material molt versàtil
que permet diferents graus i mètodes de transformació, podent aconseguir gran estabilitat dimensional,
bon aïllament tèrmic o acústic,
excel·lent relació entre resistència
i lleugeresa, i en la qual es poden
incorporar tractaments ignífugs o
contra agents biològics. Aquesta
versatilitat, la cada cop major sensibilitat de la societat, i el fet que en

De dalt a baix. Contralaminat, aïllant de fibra de fusta,
aïllant de fibra de coco i composite de fusta i plàstic.
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el camp de la construcció les noves
normatives europees promoguin
la renovació i construcció d’edificis
i infraestructures amb alts nivells
d’eficiència energètica dels recursos,
fa que el futur de la fusta en aquest
camp sigui optimista.
Un gram de fusta segresta 1,82 g
de CO2 atmosfèric atrapant-lo essencialment en la cel·lulosa i la lignina, els dos polímers més abundants a la terra.
Una bona prova d’això són dos
exemples desenvolupats a Catalunya
al llarg de l’any 2013, mostra de la
revolució que suposa la fusta com
a material de construcció. A Lleida ciutat s’ha aixecat un edifici de
planta baixa més quatre plantes amb
estructura, murs i forjats realitzats
amb panells contralaminats d’avet.
Aquest edifici ha estat el primer
d’Espanya que es construeix amb
aquesta alçada, però altres edificis
fets amb aquests tipus de materials,
com l’edifici corporatiu per Aigües
del Prat, SA (APSA), estan apareixent cada cop més sovint arreu de
l’estat.
Aquest nou sistema de construcció
en sec, basat en el premuntatge a taller i el muntatge in situ, permet el
transport a grans distàncies, aporta

Biocombustibles. Pèl·lets de diferent composició i qualitat.

velocitat, alta precisió en el muntatge, gran control de despeses i temps
d’execució i, en conseqüència, un
abaratiment de costos d’execució
molt important. En l’actualitat els
materials necessaris per a aquest
tipus de construccions es fabriquen
fora de les nostres fronteres, per la
qual cosa la seva fabricació en el
nostre territori és una gran oportunitat.
Els productes derivats de la fusta
són respectuosos amb el medi ambient, biodegradables, reciclables i
incorporen poca energia al llarg de
la seva transformació.
Per tant, caldrà adequar paulatinament les produccions fusteres locals
a la demanda dels nous productes.
Alguns dels materials menys coneguts pel gran públic, i que poden
tenir un increment de la demanda
en un futur no molt llunyà, són el
tauler contralaminat, els panells
multicapa, els panells sandvitx autoportants, els aïllants basats en les
fibres de cel·lulosa o fusta, o el composite mixt de fusta i plàstic. Per la
seva banda, el sector de l’embalatge
també està invertint en desenvolupar envasos que conservin millor les propietats dels aliments o
utilitzar adhesius naturals que no
continguin substancies tòxiques ni
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nocives per a les persones i el medi
ambient. Així doncs, aquests últims
anys s’han introduït nous productes
derivats de la fusta aconseguint penetrar en nínxols de mercat abans
inaccessibles. Els productes de fusta
són font de solucions innovadores i
beneficioses per al medi ambient, i
per aquest motiu el sector disposa
d’un gran potencial per adequar-se
al mercat actual i futur.
També cal posar l’accent en el fet
que l’increment del cost dels combustibles fòssils ha propiciat una extensió progressiva de la bioenergia
d’ençà uns anys enrere. Aquest mercat, molt exigent ambientalment,
cada cop demanda un millor control de tots els aspectes relatius a la
qualitat de les característiques dels
biocombustibles. Per això, a la vegada que els biocombustibles forestals
són cada cop més demandats i valorats, és necessari vetllar per la qualitat del material subministrat a fi de
fer de la comercialització d’aquests
productes un mercat sòlid i segur
per a productors i consumidors.
Finalment, no cal perdre de vista la
gran oportunitat que representa la
química verda per al sector forestal, sobretot tenint en compte que
la fusta és la principal font dels dos
polímers més abundants a la terra:
la cel·lulosa i la lignina. La química
basada en el petroli, hegemònica en
l’actualitat, cada cop tindrà majors
problemes d’abastiment i la utilització de fonts naturals renovables
per substituir tots aquests processos
esdevindrà més habitual i valorada
socialment.

Marcel Vilches
Enginyer de Forests, MSc.
Institut Català de la Fusta
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Per què utilitzar la fusta com a material
de construcció ?

H

istòricament,
les societats
han construït
l’arquitectura amb
els materials que
tenien a l’abast, ara en
diríem de proximitat.
A partir d’aquests
materials, els artesans
van desenvolupar
elaborades formes de
construir. Moltes de
les obres d’arquitectura
més admirades han
estat construïdes
seguint aquest patró.
La terra, la pedra
i la fusta són els
materials més antics
de construcció, mentre
que el formigó, l’acer,
l’alumini o el vidre són
materials moderns.

Per fortuna, els materials tradicionals continuen sent vigents, s’han
modernitzat i s’han adaptat als nous
reptes de l’arquitectura i la productivitat. Amb la “terra”, avui en dia es
fan rajoles de gran format inimaginables fa uns anys i a més la ceràmica ha entrat en el selecte grup dels
materials anomenats d’alta tecnologia. La pedra s’utilitza massivament
en forma de plaques per a revestir
arquitectures singulars, han estat
creats moderns sistemes de fixació
de la pedra per a dotar a aquest revestiment de seguretat i productivitat. El món de la fusta també ha
seguit aquesta tendència innovadora, els productes de fusta poden ser
utilitzats per a funcions estructurals

Proves de laboratori per recolzar la recerca i la innovació.

o com a revestiments exteriors i interiors. Darrerament, a partir de la fusta
també s’han desenvolupat productes per a l’aïllant tèrmic i acústic.
Catalunya, com a país mediterrani, té una llarga tradició constructiva basada en la terra cuita i la pedra, principalment sorrenques i calcàries. Però
també en fusta. Abans de l’aparició dels perfils d’acer o les biguetes de formigó, els sostres es construïen amb biguetes de fusta més o menys escairades. Molts edificis del segle XIX dels nuclis històrics de moltes poblacions
catalanes encara conserven aquests tipus de sostres. D’altra banda, en molts
indrets del Pirineu la fusta va ser el material de construcció de proximitat,
la qual cosa es fa evident en les encavallades que encara es conserven de
moltes de les seves construccions, tant urbanes com rurals.
Però som al segle XXI, la societat actual té diferents exigències i formes de
fer que la societat del segle XIX. ¿Té sentit utilitzar la fusta, així com altres
productes fabricats a partir de la fusta, com un material important per a
construir l’arquitectura?.
Hi ha diverses raons que avalen la utilització de la fusta:
Per l’eficiència mecànica de la fusta. La fusta és un material resistent a
tracció i compressió però a més a més és lleuger. El pes específic d’una fusta conífera amb una humitat de 16% està al voltant de 450 k/m3, mentre
que el del formigó és 2.400 k/m3 i el de l’acer 7.000 k/m3. Això permet que
l’estructura de fusta sigui més lleugera que una de formigó o acer però igual
de resistent.
Un exemple: a partir de la comprovació del vinclament d’un pilar de 250 cm
serien vàlides les solucions següents: Pilar de fusta conífera de 15x15 cm
(23,5 kg). Pilar massís d’acer de 7x7 cm (91,87 kg). Pilar amb perfil HEB
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Màquina de control numèric per a mecanitzar elements estructurals.

100 (51 kg). Pilar tubular d’acer 100,6 (34,75 kg). Es pot veure que el pilar
de fusta és el més lleuger.
Per les característiques de la fusta en relació al mediambient. La fusta, si
procedeix d’un bosc certificat, pot ser considerat un material renovable. De
fet, és l’únic material utilitzat en arquitectura que té aquesta característica.
Però a més, l’arbre, en créixer, absorbeix CO2 en una quantitat d’1,43 t CO2/ t
de fusta i emet oxigen. D’altra banda, els productes elaborats a partir de la
fusta, si no incorporen quantitats significatives de col·les sintètiques tenen
un impacte ambiental més baix que el d’altres materials massivament emprats.
Per la industrialització del sector de la fusta. El context industrial del sector de la construcció en fusta permet assegurar productivitat i seguretat.
El sector aporta matèria primera, és
a dir, la fusta, normalitzada en relació a les seves característiques mecàniques, qüestió bàsica per a poder
emprar aquest material en estructures amb seguretat.
En tractar-se d’una construcció
seca, les construccions en fusta es
munten i el muntatge es pot planificar, la qual cosa minimitza les improvisacions a l’obra.
La competitivitat entre empreses de
construcció en fusta és molt forta,
Edifici residencial Stadhaus, construït totalment amb
això ha conduït al fet que les emestructura de fusta (Londres).
preses es dotin d’una moderna maquinària de fabricació. A diferència
d’altres empreses de productes de construcció, a les empreses de la construcció en fusta les màquines accionades per control numèric són usuals,
això també implica la necessitat que tot el procés (concepció, fabricació i
muntatge) estigui coordinat per un software.
Per l’I+D que hi ha al voltant de la construcció en fusta. S’han fet i es
fan investigacions per tal d’adequar la construcció en fusta a les necessitats
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actuals. Les investigacions sobre seguretat tant estructural com en cas
d’incendi han donat lloc a normes
que han de ser seguides pels tècnics
i els constructors. Així mateix, s’han
fet normatives sobre la durabilitat
de la fusta segons la ubicació i els
sistemes de protecció més adients.
Per últim, l’acústica s’ha convertit
en els últims temps en una exigència social: en principi, la lleugeresa
de la fusta no està ben relacionada
amb l’aïllament acústic, s’han hagut de fer gran quantitat d’assaigs
de diferents solucions constructives
de sostres, façanes i diverses compartimentacions per tal d’assegurar
que allò que es dissenya i construeix
assolirà les prestacions acústiques
desitjades.
Per què en molts països ja la construcció en fusta és una realitat.
L’arquitectura en fusta és una realitat
en molts països. A partir de la fusta i
les seves tècniques es fan habitatges
unifamiliars, edificis amb estructures de gran llum, paviments urbans
però també edificis d’habitatges de
diverses plantes, hotels i edificis
d’oficines.
És d’esperar que quan es produeixi
la reactivació del sector de la construcció la fusta estigui posicionada
com un material més en el qual es
pot confiar. Aquest ha de ser un
repte de tots el qui d’alguna manera
formen part de l’àmbit de la construcció en fusta.

Jaume Avellaneda
Dr. Arquitecte
Professor de la UPC
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Comportament del foc
i protecció contra incendis en edificis
de fusta

D

urant molts anys,
la utilització de
la fusta en l’àmbit
de la construcció s’ha vist
limitat per prejudicis sobre
la seva combustibilitat i el
seu comportament davant
del foc. Això es deu, però,
en gran mesura a la falta
de coneixement de les
propietats tèrmiques del
material.

Incendi en una casa de fusta al casc històric d’Albany, Nova York (abril 2012). Timesunion.com

La fusta ha estat un material de construcció privilegiat des dels principis
de la civilització. És un material polivalent, amb una bona relació resistència-pes i amb excel·lents prestacions constructives. A més a més, és
un recurs abundant i renovable. Els
darrers anys s’ha parlat, cada vegada
amb més èmfasi, de la importància
d’incrementar l’ús de la fusta en la
construcció com a part de les estratègies necessàries per afrontar els
reptes del canvi climàtic. Així ho
reflecteixen, entre altres documents,
algunes publicacions promogudes
per la Comissió Europea en el marc
de la iniciativa European Climate
Change Programme (ECCP)1.

1 Comissió Europea en el marc de l’European Climate
Programme (ECCP) (COM 2000) 88). http://europa.eu/
legislation_summaries/environment/tackling_climate_
change/l28185_en.htm.
Comissió Europea amb la seva iniciativa insígnia per
promoure “Resource-efficient Europe”. Dins de l’acord
20/20/20 COM (2007). http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/l28188_en.
htm.

Són diversos els països d’Europa on
la desconfiança existent en relació
als incendis és un dels principals
obstacles per aconseguir una major
utilització de la fusta en el sector de
la construcció. L’absència de normatives específiques sobre protecció
contra incendis en edificis de fusta,
la mala praxi i la falta de coneixement sobre les propietats tèrmiques
del material són alguns dels aspectes que han contribuït a formar una
imatge negativa que en molts casos
no es correspon amb la realitat.
El comportament davant del foc
dels productes i elements de la construcció es mesura a partir de dos
conceptes fonamentals: la reacció al
foc dels materials i la resistència al
foc dels elements constructius. La
fusta té un comportament en front
del foc particular, ja que, si bé és un
material combustible, és també un
material amb el qual es poden obtenir elements estructurals amb una
alta resistència al foc. Per això es pot

considerar que la imatge negativa
que es té de la fusta i el foc és errònia
o si més no incompleta.
Un incendi és un foc descontrolat,
la magnitud del qual depèn primordialment dels materials que es
troben al recinte on es produeix, és
a dir, de la capacitat del seu contingut d’alimentar el foc. Generalment,
l’edificació en si mateixa o contenidor no contribueix de forma significativa al creixement del foc. És per
això que les normes de seguretat
en cas d’incendi dediquen especial
atenció a limitar la càrrega combustible (càrrega de foc) dels recintes,
així com la classe de reacció al foc
dels seus materials. No obstant això,
l’estructura de l’edificació juga un
paper de gran importància en relació al temps durant el qual ha de
mantenir la seva funció portant en
una situació d’incendi. Això es coneix com a resistència al foc dels
elements constructius. Equival al
temps que es disposa per realitzar
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l’evacuació dels ocupants i rescat de
les víctimes.
“Un incendi de gran intensitat
pot ocórrer en qualsevol tipus
d’edificació, independentment del
material emprat. Durant un incendi, el que generalment contribueix
a alimentar el foc és el contingut de
l’eficiació.”

Incendi en edifici de materials convencionals de
construcció.

La fusta crema amb facilitat però només en la superfície. A l’augmentar
la massa de l’element constructiu el
procés de combustió s’alenteix significativament. És per això que els
elements constructius de fusta amb
suficient secció transversal són capaços de resistir prolongats períodes
de temps en una situació d’incendi.
La resistència al foc és superior a la
d’elements constructius de materials
incombustibles, com l’acer.
El bon comportament davant del
foc que caracteritza els elements
constructius de fusta és degut a dues
característiques d’aquest material:
per una banda, les propietats tèrmiques, en especial la baixa emissivitat i conductivitat tèrmiques
(vegeu el Quadre 1); per una altra,
el procés de descomposició química
que pateix la fusta per acció del foc,
l’anomenada piròlisi.
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de capacitat portant que es dóna en
l’estructura és deguda a la reducció
de la secció, però no a una pèrdua
de resistència de l’element en si mateix.
Un altre aspecte favorable és la baixa
dilatació tèrmica que pateixen els elements estructurals de fusta, per això
les embranzides o deformacions que
poden afectar elements estructurals
que estan en contacte no són significatives. Tot això fa possible afirmar
que les estructures de fusta són una
excel·lent opció per construir edifica-

1. Capa de carbonització.
2. Capa de piròlisi.
3. Fusta intacta.
Fotografia: Pereza, 2001.

cions resistents al foc.

La capa exterior de carbonització que resulta al voltant de
l’element protegeix l’element constructiu del foc.
Fotografia: Fire in Timber.
Estat d’una estructura de fusta després d’un incendi.
Fotografia: evstudio (informe sinistre).

La fusta està constituïda fonamentalment per cel·lulosa i lignina, les
quals, a l’estar compostes per carboni, hidrogen i oxigen defineixen la
seva naturalesa combustible i inflamable (que produeix flama). És per
això que la fusta i els seus productes
derivats tenen una classe de reacció
al foc desfavorable definida en les
Euroclasses com D-s2,d0. Cosa que
indica que es tracta d’un material
amb una contribució mitjana al foc,
que produeix una quantitat moderada de fums i que no produeix gotes o partícules incandescents.

Durant aquesta fase de descomposició es forma una capa de carbó en
la superfície dels elements constructius, la qual impedeix tant la sortida
de gasos com l’entrada d’oxigen i penetració de calor i flames a l’interior
de l’element. El carbó té una conductivitat tèrmica encara més baixa
que la fusta, per això la capa de
carbonització compleix una funció
d’aïllant tèrmic. Es considera que les
característiques fisicomecàniques
de la secció residual de la fusta, és
a dir, la part interna de l’element
constructiu, queden pràcticament
intactes durant l’incendi. La pèrdua

La seguretat contra incendis és un
aspecte de gran importància en les
edificacions. Contribueix a la sensació de tranquil·litat i condiciona
el criteri d’elecció dels materials de
construcció. En aquest sentit, les
normes de seguretat contra incendis hi tenen un paper determinant.
L’entrada en vigor del Codi Tècnic de
l’Edificació (CTE) l’any 2006 va ser
un primer pas en el reconeixement
de la fusta com a material de construcció. L’annex E del Document Bàsic de Seguretat contra Incendis conté
la base de càlcul per comprovar la
resistència al foc d’elements estructurals de fusta en situació d’incendi.
No obstant això, amb aquest document només s’aborda una part dels
requeriments exigibles. Les edificacions de fusta han de complir amb
les exigències contingudes en els
documents bàsics, com qualsevol
altre tipus de construcció de materials convencionals. Aquesta consideració generalitzada posa en clar
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Material

Conductivitat tèrmica W (m·k)

Acer
Alumini
Fusta (roure)
Fusta (làrix)

47-58
209-232
0,17
0,11

Quadre 1. La baixa conductivitat tèrmica és una de les propietats més rellevants per a la bona resistència al foc dels
elements constructius.

desavantatge la utilització de la fusta
en determinades situacions.
Des de la perspectiva de la protecció contra incendis (PCI) resulta
inapropiat aplicar normatives prescriptives als edificis singulars. Els
edificis de fusta són un clar exemple
d’això, donada la singularitat del seu
comportament en front del foc. Per
aquest motiu, des de fa uns quants
anys, diferents grups d’investigació
d’Europa2 i altres països com Nova
2 Projecte Fire In Timber finançat amb fons nacionals de
nou països dins del programa Wood-Wisdom-Net, autors
de la guia tècnica Fire In Timber Buildings. FSUW
grup europeu integrat per quinze països, l’INCAFUST
(Institut Català de la Fusta) hi participa en representació
d’Espanya.

Zelanda, Canadà i els EUA treballen
en projectes que permetin reorientar les mesures de protecció necessàries per aconseguir un ús segur de
la fusta en les edificacions. Consisteix principalment en l’aplicació de
conceptes d’enginyeria de protecció
contra incendis com l’anomenat
enfocament prestacional. L’estudi i
l’aplicació d’aquests principis permet plantejar les estratègies de protecció necessàries implementant les
mesures de protecció activa i passiva per reduir els riscs associats als
diferents sistemes constructius, així
com potenciar les qualitats de resistència al foc d’aquests.

La normativa suïssa és un clar
exemple de rigor en investigació i
aplicació d’aquest tipus de concepte
de PCI en les normes de seguretat
contra incendis. La norma suïssa
permet la construcció d’edificis de
diverses plantes fets totalment de
fusta, d’acord a uns requeriments
específics i detalls constructius en
funció de la seva tipologia, el seu ús i
alçada. L’ús de ruixadors automàtics
té una gran importància dins de les
estratègies de protecció plantejades.

Maria del Pilar Giraldo
Dra. Arquitecta
Institut Català de la Fusta

El CPF present a les xarxes socials

I

nicialment ens vàrem plantejar si una institució com el Centre de la Propietat
Forestal requeria o no ser present a les xarxes socials. Ràpidament vam esvair
el dubte. Teníem l’oportunitat d’engegar una nova via de comunicació d’abast
mundial, ràpida i de baix cost que, a més, ens permetria apropar-nos més als nostres usuaris/àries, per això, sens dubte, ens calia ser-hi.
Les xarxes socials s’han convertit en poc temps en el primer canal d’intercanvi
d’opinions, experiències i recomanacions en general. En aquest sentit, des del proppassat mes de juliol som a les
xarxes socials perquè ens cal anar endavant, perquè els nostres usuaris/àries puguin estar informats de primera
mà de qualsevol novetat, notícia, jornada, que els pugui ser d’interès, com una eina més, sense deixar de banda els
canals habituals de comunicació que tots coneixeu.
I és que tot i que les noves tecnologies estan evolucionant cada dia més, les persones continuem prenent decisions
per allò que sentim, que ens diuem.... per allò que ens recomanen. Per això sóm a Facebook i Twitter i per això us
animen a què ens seguiu.
http://www.gencat.cat/cpf/
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Exemples d’utilització de la fusta catalana
en la construcció

L

a construcció contemporània a Catalunya utilitzant fusta
estructural del país, ja sigui en murs, forjats o cobertes,
és escassa. Tot i això, en els últims anys diversos exemples
demostren els òptims resultats aconseguits i les múltiples opcions que
té per utilitzar-se en ampliacions, rehabilitacions i obra nova d’edificis
d’habitatges, d’oci i de naus indústrials.

Des de fa una dècada la construcció en fusta a Catalunya ha crescut bastant a diferència de la construcció
convencional. Aquesta situació és deguda a diversos
factors, com l’entrada en vigència del Codi Tècnic de
l’Edificació que regula les estructures en fusta, els avantatges termoacústics, la lleugeresa de la fusta en relació
a altres materials, la varietat de subproductes que la indústria ha posat a disposició, i també a l’acceptació del
mercat a construir amb fusta. De totes maneres, aquest
nou impuls en la construcció ha beneficiat l’ús de fusta
estructural provinent d’altres països europeus com Àustria o Finlàndia, gràcies als seus preus avantatjosos i la
varietat de subproductes que ofereixen.
Construir amb fusta porta afegit una sèrie d’avantatges
ecològics. La fusta és un material natural, totalment
reciclable i que prové de boscos que capturen CO2. No

obstant això, si la fusta utilitzada és importada i ve de
llocs a centenars o milers de quilòmetres, als anteriors
avantatges s’haurien de restar les emissions de CO2 pel
transport que implica portar-la. En aquest sentit, utilitzar fusta local per a les construccions no només ajudaria
a augmentar els seus avantatges com a material amigable amb el medi ambient, sinó també enfortiria tota la
cadena forestal, des dels propietaris forestals, serradors,
fusters, muntadors, altres industrials del sector, etc. A
més, aprofitant els arbres mitjançant una gestió sostenible s’aconsegueix rejovenir i millorar les forests, i reduir
el risc d’incendi.
En aquest article es presenten interessants exemples de
construccions, rehabilitacions i ampliacions utilitzant
fusta massissa local i dissenyades per projectistes, experts en construcció amb fusta.

Exemples de rehabilitació i obra nova en habitatges
Habitatge dins de ruïna existent a Claverol
Sobre les ruïnes de pedra d’una edificació existent a Claverol, es realitzà
el projecte d’un habitatge de dues
plantes. El projecte preveu mantenir els murs existents, crear un forjat de fusta massissa recolzat sobre
aquests murs i, mitjançant l’ús de
panells prefabricats de fusta, muntar l’estructura de la segona planta.
La façana del carrer és de pedra amb
petites obertures, mentre que en la
posterior s’obren grans finestrals per
poder contemplar el paisatge pallarès. Les façanes posterior i laterals
són ventiales y estan revestides amb
lames verticals de fusta importada
de làrix.

Ubicació: Claverol, Pallars Jussà, Lleida.
Arquitecte: Josep Bunyesc.
Any de construcció: 2011.
Espècie de fusta estructura: Avet autòcton.
Espècie de fusta de façana: Làrix.
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Reforma i ampliació d’habitatge a La Floresta
L’edifici, conegut com a “Casa Groga”, data de principis de segle XX i, tot i estar catalogat, va patir una remuntada
als anys 70. La parcel·la en la que està situada l’edificació és allargada i encabuda entre dos carrers entre els que hi
ha un important desnivell vençut per diversos bancals.
L’ampliació de fusta se situa mig en voladís entre els murs de contenció, de la part sud. El volum ampliat de fusta,
tant a l’estructura com al revestiment, es retira lleugerament del pla de façana de la casa per cedir el protagonisme i
crear un carrer entre els dos edificis. Els materials que envolten les façanes delimiten l’espai de l’escala que es tanca
amb vidres amb fusteria oculta.
S’obren grans finestrals per captar al màxim la radiació de sud a l’hivern i es disposen uns panells corredissos de fusta
per filtrar el sol d’estiu emfatitzat per una pèrgola. La casa s’estén cap al sud amb un degradat d’espais i una intervenció
cada vegada més subtil i paisatgística
i menys construïda. Després, mitjançant un annex realitzat amb fusta,
apareixen una terrassa piscina i una
segona terrassa més baixa contra una
torrassa dipòsit.
A nivell energètic, la part nova
s’aïlla a l’interior de l’estructura amb
gruixos entre 16 i 28 cm de llana
d’ovella i la part existent amb una
teulada de fusta reconstruïda i aïllada amb 24 cm de llana. En canvi, els
murs existents de maó s’emboliquen
amb 8 cm de poliestirè.
A l’edifici existent, que es reconstrueix en el seu interior per complet, se’n refà el forjat intermedi amb
unes lloses de fusta massissa clavada amb avet del Pirineu.

Ubicació: La Floresta, Barcelona.
Arquitecte: Josep Bunyesc.
Any de construcció: 2011.
Espècie de fusta estructura: Avet.
Espècie de fusta de façana: Làrix.

Habitatge dins de paller existent a Lleret. Pallars Sobirà
Per tal de reutilitzar el patrimoni construït, es realitza la rehabilitació i ampliació d’un antic paller existent per
adaptar-lo a habitatge. Està situat a 1.400 m obert cap al sud i protegit dels vents del nord, en un lloc amb clima
força suau per la ubicació.
El mur existent en forma de ferradura
es recreix per embolicar la construcció en fusta. A l’interior dels murs es
folren amb una estructura de fusta, 16
cm de llana d’ovella i panells OSB per
formar una caixa poligonal inscrita
dins de la forma de ferradura, creant
un espai tèrmicament autònom i confortable tot l’any tenint en compte la
forma original del saber tradicional.
La nova façana sud consta d’un tancament autoportant de fusta massissa
d’avet dels Pirineus catalans, càmeres
tèrmiques aïllades amb llana d’ovella i
grans superfícies envidrades per captar passivament el màxim d’energia solar, per tal de dotar confort a l’interior.

Ubicació: Lleret, Pallars Sobirà, Lleida.
Arquitecte: Josep Bunyesc.
Any de construcció: 2012.
Espècie de fusta estructura: Avet.
Espècie de fusta de façana: Làrix.
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Rehabilitació d’habitatge entre mitgeres al casc antic de Llimiana
A les ruïnes d’un habitatge del nucli antic de Llimiana, s’ha intervingut amb l’objecte de rehabilitar-la.
Per a això s’han refet el forjat amb
fusta massissa d’avet, s’han anivellat
i reforçat els murs derruïts i s’han
muntat els nous murs amb panells
prefabricats de fusta, formats per un
entramat de fusta massissa, aïllant
tèrmic i folrat per panells d’OSB . La
coberta a dues aigües està formada
per bigues de fusta massisses i un
panell aïllant tèrmic.

Ubicació: Llimiana, Pallars Jussà, Lleida.
Arquitecte: Josep Bunyesc.
Any de construcció: 2013.
Espècie de fusta estructura: Avet.

Exemples d’ampliació i obra nova d’edificis industrials i d’oci
Ampliació del refugi Colomina
Als Pirineus de Lleida, concretament a la perifèria del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, es
troba a 2.400 m el refugi Colomina. L’edifici preexistent és una construcció de fusta prefabricada importat de Suïssa
fa més de 100 anys. El projecte planteja l’ampliació amb un espai per a refugi lliure i una terrassa panoràmica damunt de la Vall Fosca. El disseny respecta la crugia de 3 mòduls de la construcció existent, amb una coberta d’un sol
pendent. Cap a l’oest, el volum sobresurt i, per protegir-se dels forts vents del sud i del nord, té dos vessants. La sala
principal, amb 3 grans vidrieres orientades al sud que permeten una aportació d’energia solar a l’hivern equivalent
a 14 kWh per dia assolellat, ajudarà a escalfar l’espai interior. Les parts opaques, amb estructura d’entramat de fusta
i aïllat amb llana d’ovella local, entre 14 i 20 cm, permetran conservar aquesta calor a l’interior. En dies gelats hivernals però amb sol es constata que la temperatura interior sobrepassa els 20ºC. A l’estiu, a 2.400 m. l’aire segueix sent
fresc i disposar de portes enfrontades permet una perfecta ventilació creuada i no té sobreescalfament.
La façana és ventilada de fusta natural sense tractar de làrix que anirà envellint i integrant-se en el seu entorn.
La primera setmana es prepara la
base i es munta la terrassa. El muntatge del conjunt es fa amb l’ajuda
d’un helicòpter que cada 5 minuts
puja 700 metres de desnivell i 800 kg
de càrrega. El primer dia, un dilluns,
en dues hores es pugen i munten
al seu lloc els 8 panells de façana i
4 panells de coberta prefabricats
per una serradora local, projectat al
mil·límetre i tallat amb una màquina de control numèric. A la tarda els
vidres i les portes estan col·locats. A
la nit el refugi lliure ja està protegit
de l’aigua i del vent. Al final de la
setmana l’obra estava acabada.

Ubicació: Refugi Colomina, Vall Fosca, Lleida.
Arquitecte: Josep Bunyesc.
Any de construcció: 2010.
Espècie de fusta estructura: Avet.
Espècie de fusta de façana: Làrix.
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Nau industrial a Rialp
En aquesta nau industrial es van utilitzar cintres de fusta massissa local que cobreixen una llum de 26 m cada 10 m.
L’alçada màxima de la coberta és de 9 metres. El càlcul preveu l’ús d’un pont grua. Per a la estructura es va utilitzar
fusta d’avet del Pirineu.

Ubicació: Nau industrial, Rialp, Lleida.
Arquitecte: Josep Bunyesc.
Any de construcció: 2013.
Estructura de coberta a base de encavallades.

Porxo de grans dimensions a La Canonja
En la formació d’aquest porxo a La Canonja, es va utilitzar fusta massissa d’avet català de grans dimensions. Les
encavallades coincideixen amb el suport en els pilars.

Ubicació: La Canonja, Tarragona. Arquitecte: Jose Carnicero. Any de construcció: 2009. Espècie de fusta: Avet.

Coberta de cabirons a una cara
En aquest exemple es va utilitzar fusta roll de pi negre per a la formació de cabirons de coberta.

Ubicació: Senterada, Pallars Jussà, Lleida. Arquitecte: Josep Coll. Any de construcció: 2009. Espècie de fusta: Pi negre.
Volum de fusta: 14 m3.

Vladimir Rodríguez
Dr. Arquitecte
Institut Català de la Fusta

Fitxa pràctica

Gestió forestal multifuncional en
pinedes de pi blanc: producció,
augment de la resistència al foc i
augment de la disponibilitat d’aigua

Es presenta un exemple pràctic d’aplicació d’una actuació silvícola amb l’objectiu de compatibilitzar la producció de fusta
amb la provisió d’altres serveis ambientals com l’augment de la resistència al foc i la millora de la disponibilitat hídrica.
Aquesta prova pilot s’ha dut a terme en una pineda de pi blanc del municipi del Montmell, dins del marc del projecte
europeu SylvaMED, per a la valorització dels serveis ambientals dels boscos mediterranis.

El context: la gestió multifuncional dels boscos
Una característica essencial dels sistemes forestals de Catalunya és la seva multifuncionalitat, és a dir, la prestació simultània de diferents béns i serveis a la societat. Entre els béns que generen els sistemes forestals es poden citar la fusta i les
llenyes, el suro, els fruits (pinyons, castanyes, etc.) o les pastures. Entre els serveis cal esmentar la regulació hidrològica i la
millora de la qualitat de l’aigua, la conservació de la biodiversitat i del patrimoni històric i cultural i la provisió de paisatge.
A l’hora de gestionar una forest és molt important establir l’objectiu preferent, prioritzant unes funcions i garantint un
nivell adequat de la resta. En aquest sentit, les Orientacions de Gestió Forestal Sostenible de Catalunya (ORGEST) constitueixen un conjunt d’eines tècniques d’ajuda a la gestió forestal que recullen un seguit d’elements de decisió, models
i recomanacions de gestió, ajustats a les condicions catalanes, que permeten integrar algunes de les diferents funcions
esmentades (Piqué et al., 2011).
Per a les pinedes de pi blanc, les ORGEST proposen uns models de gestió que compatibilitzen la producció de fusta
amb l’augment de la resistència als focs de capçada dels grans incendis (funció força important atès que l’espècie s’ubica
en zones d’alt risc d’incendi). Per altra banda, per mitjà del projecte SylvaMED (2010-2013), que tenia com a objectiu
general analitzar i promoure la implementació de Sistemes de Pagament per Serveis Ambientals (PAS) en les forests del
Mediterrani, s’ha pogut analitzar l’eficiència en l’ús de l’aigua dels diferents tractaments silvícoles ORGEST per a les pinedes de pi blanc, per mitjà del model Gotilwa+ (CREAF, 2000), que valora de forma teòrica la disponibilitat d’aigua al
sistema de les masses gestionades. Finalment, a partir d’una prova a camp, s’ha valorat l’addicionalitat dels tractaments
realitzats.
A continuació es presenta un cas pràctic d’aplicació d’un model ORGEST per al pi blanc que integra els tres objectius: la
producció de biomassa per a energia, l’augment de la resistència al foc i l’increment de la disponibilitat d’aigua al sistema.

Aplicació d’un tractament silvícola multifuncional en una pineda de pi blanc en el municipi del
Montmell (Baix Penedès)
1. Tipificació del rodal (dades generals)
El pi blanc ocupa una àmplia superfície a Catalunya, concretament 315.674 ha (segons el Mapa de Cobertes de Catalunya
v4 (CREAF, 2013)) distribuïdes, principalment, en zones amb un alt risc d’incendis i una elevada evapotranspiració.
Tenint en compte aquests tres factors, s’ha seleccionat aquesta espècie per aplicar un tractament silvícola multifuncional.
Per tal de realitzar la prova pilot es va seleccionar un rodal de pi blanc d’1,1 ha, localitzat en la finca Cal Garrigó (Can
Ferrer de Cogullada, El Montmell).
En base a la clau de classificació de les tipologies forestal arbrades, segons la localització i la tipologia de la formació
principal i la qualitat d’estació on s’ubica, el rodal seleccionat presenta la tipologia forestal següent: pineda de pi blanc
d’influència litoral de qualitat d’estació mitjana (PhLIT_B).

Localització: litoral
Altitud: ≈ 450 m (<750 m)
Pluviometria
≈ 590 mm/any

Pineda pura
Pi blanc > 80% AB

Sòl mitjanament
profund (30-50 cm)

Distància costa < 30 km
Altitud < 800 m

Pineda de pi blanc d’influència litoral

Exposició: SE
(Pendent < 60%)

Qualitat B

TFA PhLIT_B
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2. Elecció del model
El menú dels models de gestió per a masses pures de pi blanc PhLIT_B proposa tres possibles models en funció de l’objectiu
principal de la massa (Beltran et al., 2011). Dos dels models proposats inclouen una dualitat d’objectius, la producció i
l’augment de la resistència al foc (Ph05 i Ph06), mentre que un altre model (Ph07) presenta només el segon objectiu com
a preferent. D’acord amb els resultats obtinguts en el marc del projecte SylvaMED, el model Ph06 és el més eficient quant
a l’ús de l’aigua, aportant una major quantitat d’aigua al sistema, fora de la conca d’estudi.

Aigua blava (mm/any)

Aigua verda (mm/any)

Distribució de l’aigua en els models ORGEST
PhLIT_B i Sense gestió (SG)

L’augment de la disponibilitat d’aigua deriva de l’ús que en fa la vegetació de l’aigua que arriba al sistema. Una part de l’aigua
disponible en un bosc és utilitzada per la pròpia vegetació per realitzar les seves funcions fisiològiques; l’altra és interceptada per les capçades, constituint les dues l’aigua verda. La quantitat d’aigua que no és utilitzada per les plantes s’escola superficialment o bé realitza la recàrrega de l’aigua subterrània, i pot ser aprofitada aigües avall: és el que s’anomena aigua blava.
L’estudi de la distribució de l’aigua blava i de l’aigua verda en masses de pi blanc sense gestió en comparació amb masses
gestionades, seguint els models ORGEST per a la tipologia PhLIT_B, a través del model teòric Gotilwa+, mostra, en tots els
casos, que amb la gestió es produeix un augment de l’aigua blava (aigua disponible). Aquest augment, però, no és igual en
tots els casos: per al model Ph07 la diferència entre gestió i no gestió és mínima mentre que per al model Ph06 és màxima.
Així doncs, la quantificació de la multifuncionalitat dels boscos es faria palesa amb la gestió de les forests a partir del model
ORGEST Ph06, integrant els objectius de producció, augment de la resistència al foc i augment de la disponibilitat d’aigua:

Tipologia
forestal

Risc
d’incendi

PhLIT_B

Molt alt

Objectius

Estructura

Característiques del
model

- Producció de fusta
Una sola aclarida
- Augment de la resistència al foc
Regularitzada mixta amb tracta- Augment de la disponibilitat d’aigua
ments puntuals per
reduir la VFoC

Model
Ph06

El model Ph06 es caracteritza per un torn de tallada curt, de 45-55 anys, molt apropiat en zones d’alta recurrència del
foc, que permet aconseguir fusta amb un diàmetre final d’uns 20 cm i una producció total de 100 m3/ha de fusta (uns
2,5 m3/ha·any) per a biomassa o trituració. La regeneració es realitza per aclarida successiva en dues fases a partir dels
millors 800 peus/ha.
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Paràmetres silvícoles del model
H0
(m)

4,51
7,5
10,5
12

N
(peus/ha)
>3.000
1.700
800
200

Dg
(cm)
61
12

~20

AB
(m2/ha)
19
20
7

VAE
(m3/ha)
71
97
39

Edat
(anys)
12-15
22-27
36-45
45-56

Actuacions
Aclarida de plançoneda i poda
Aclarida mixta
Tallada disseminatòria
Tallada final

Ne
(peus/ha)
>1.300
900
600
200

Fa referència al conjunt de peus que ja s’ha diferenciat i que presenta una clara dominància.
* RM: Recobriment de matollar; AM: Alçada de matollar; DC: Distància del matoll a la base de capçades.

1

VAEe
(m3/ha)
30
59
39

ABe
(%)
43
60
100

RM*
(%)

AM*
(m)

DC*
(m)

<30

<1,3

>1,5

ind

L’aplicació d’actuacions puntuals per reduir la vulnerabilitat del rodal al foc de capçades aconsegueix mantenir la massa
amb una estructura de baixa vulnerabilitat gairebé tot el cicle.
Per altra banda, la gestió duta a terme al llarg del torn podria comportar un augment d’aigua blava del 34% respecte a la no
gestió i una disminució de la transpiració i la intercepció del 15% i del 7%, respectivament (Gracia et al., 2013).
3. Elecció de l’itinerari silvícola
Els paràmetres inicials de la massa obtinguts a partir de l’inventari eren els següents:
Tipologia forestal: PhLIT_B
Massa pura de pi blanc amb alzina com a espècie
acompanyant
H0 = 10 m
Dg = 17,6 cm

Fcc = 70%
Edat = 46 anys
RM = 80%
AM = 1,3 m
DC = 1,5 m

Malgrat que no tots els paràmetres s’ajustaven plenament
al model1, l’alçada dominant i l’edat de la massa ens indicaven que era el moment d’iniciar la regeneració de la
pineda. El diàmetre mitjà estava una mica per sota del
desitjat (relacionat amb l’excés de densitat), però la mala
conformació dels peus feia més recomanable iniciar la
regeneració que esperar a obtenir un diàmetre superior.
La regeneració s’havia d’iniciar amb una tallada disseminatòria, eliminant fins al 60% del volum i deixant una
àrea basal no superior a 10 m2/ha.
El resultat de la tallada ha de ser un estrat arbori amb molt
poca densitat i constituït per arbres amb capçades molt
separades del sòl. Aquesta estructura presentaria una
baixa vulnerabilitat al foc de capçades independentment
de l’estat del matollar. Aleshores, no era necessari aplicar
cap tractament sobre el matollar.

Fotografia 1. Pineda de pi blanc abans de l’actuació.

4. Execució de la tallada disseminatòria

Ni
(peus/ha)
1.126

Estat inicial
ABi
(m2/ha)
27,49

Paràmetres silvícoles
VAEi
(m3/ha)
109,8

Ne
(peus/ha)
925

Tallada

ABe
(m2/ha)
19,21

VAEe
(m3/ha)
76,55

Nf
(peus/ha)
201

Estat final

ABf
(m2/ha)
8,28

VAEf
(m3/ha)
33,25

1 Aquest és el cas més habitual perquè, malgrat la qualitat d’estació, la massa pot presentar uns paràmetres diferents als dels models derivats de la gestió
prèvia.
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Es va tallar un 70% del volum existent, una mica superior
a l’ideal, tenint en compte una major densitat i AB inicials.
Els arbres es van tallar i arrossegar sencers fins a un
extrem de la parcel·la, on es van desbrancar. Després
es van acabar de desemboscar fins al punt de recollida
del camió. Amb la remoció del terreny i l’eliminació del
sotabosc, derivats de l’arrossegament dels arbres sencers,
s’espera que afavoreixi la regeneració.
En base a les dades de la taula anterior, es calcula un
aprofitament d’unes 61 tones destinat a la producció
d’energia.
Durant els pròxims anys es preveu fer un seguiment del
regenerat i, un cop aconseguida la regeneració (almenys
5.000 peus/ha que passin dels 1,3 metres d’alçada),
realitzar la tallada final.

Fotografia 2. Massa de pi blanc després de la tallada.

5. Rendiments i aspectes econòmics
El rendiment de la tallada en 1,1 hectàrees ha estat de 13 jornals (6 jornals de motoserrista i 7 de tractor), amb l’extracció
de peus de diferents classes diamètriques. El cost del jornal de motoserrista s’ha estimat en 120 € i el de tractorista en 100 €.
El cost total de l’actuació per hectàrea ha estat de 1.290 €.
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Façanes de fusta en clima mediterrani

L

a fusta en clima
mediterrani
s’utilitza
generalment en forjats
i cobertes. També
s’utilitza en les parts
decoratives de façana,
com ara balcons, marcs
de portes i finestres,
etc. En general, es
tracta de materials
locals extrets, produïts
i transformats a la
zona.

Trobem el clima mediterrani als
països que se situen principalment
en l’entorn del mar Mediterrani
d’Europa i Àfrica, a Amèrica del
Nord, Califòrnia central i meridional, Austràlia sud-occidental,
Sud-àfrica (Ciutat del Cap) i a la
zona central de Xile. Les temperatures són suaus a l’hivern i càlides a
l’estiu. La mitjana anual va entre els
14 i 16°C, l’amplitud tèrmica oscil·la
entre els 13 i 18°C. L’hivern és fresc,
la temperatura mitjana va entre els 7
i 10°C, i l’estiu temperat i varia entre
els 23 i 24°C.
Els revestiments exteriors moltes vegades van només a la façana principal o també a la que està
més exposada a la pluja i el vent.
A l’arquitectura tradicional Mediterrània el 75% de les tipologies en
general utilitzen revestiment. Entre
aquestes, un 45% són de morter
basat en calç, un 15% de morter en
base a guix, un altre 15% de morter
en base a terra i el 25% restant de les
cases no tenen revestiment. En general, aquesta part de les construccions té molta importància, ja que
constitueix la pell que cobreix els

edificis, és la cara visible i, per tant,
la part que pateix més la constant
exposició a la intempèrie1.
La fusta s’ha utilitzat en molts països com a revestiment exterior de
façanes. Habitualment, la façana
s’acabava amb una pintura que requeria d’un manteniment regular,
recolzant-se en un suport íntegrament realitzat en fusta.
La fusta és un recurs natural renovable, que ofereix, si s’aprofita en
boscos gestionats de forma sostenible, grans avantatges des del punt de
vista mediambiental i garanties a la
construcció ja que presenta un gran
comportament mecànic i qualitat
estètica.

Sant Cugat del Vallès.

Terruco, Xile.

La façana actua com una membrana
que ha de respondre a diversos requeriments:
•
•
•
•

Ha de ser estable.
Ha d’evitar la condensació.
Ser un bon aïllant tèrmic.
No deixar penetrar ni aigua ni
aire.
• Ser durable en el temps.
• Resistir al foc.
Istambul.
1 Comissió Europea MEDA-EUROMED
HERITAGE, CORPUS, École d’Avignon,
Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics
de Barcelona.

Figura 1. Habitatges unifamiliars construïts aproximadament des de 1920 .
Fotografies: Camila Burgos.

La principal preocupació de les façanes és l’estanqueïtat, ja que a causa
de la gran exposició que tenen, han
de procurar que l’aigua no penetri a
l’interior de l’edificació.

Axonomètrica amb les diverses parts de la façana
ventilada de fusta (elaboració pròpia).

Pel que fa al funcionament correcte
de les façanes de fusta, els travessers que suporten l’empostissat han
d’anar de forma discontínua perquè
l’aire circuli de millor forma per

23

24

silvicultura

especial: fusta per a construcció

tota la cambra i a la vegada permetin que la fusta pugui
produir els seus propis canvis dimensionals. Els revestiments de fusta estan exposats a l’atac biòtic d’insectes i
fongs. Es poden produir podridures, per exemple, pels
encaixos mal ventilats i per defectes d’impermeabilitat.

Tipologies de revestiments exteriors de fusta
Hi ha diverses tipologies de revestiments que es poden
dividir segons que la seva forma de col·locació sigui horitzontal, vertical, diagonal o mixta.
La més utilitzada és la forma de col·locació horitzontal,
en la qual es claven les posts horitzontalment amb llistons cada 60 cm, aproximadament. Es poden fixar amb
claus o cargols galvanitzats de petit diàmetre (per evitar
que la fusta s’esberli). D’aquesta tipologia, se’n troben
diverses variants:

Figura 1. Secció i axonomètrica de l’empostissat horitzontal (elaboració pròpia).

• Empostissat horitzontal clàssic: Una post sobre
l’altra cobrint el cantell. El solapament sol ser de
30 mm, aproximadament. Dimensions de les posts
habituals són, per exemple, 22x95 mm, 22x120 mm,
22x145 mm (Figura 1).
• Empostissat horitzontal solapat: La unió entre ambdues peces és en el sentit longitudinal, a les quals
s’ha rebaixat el cantell, fet que permet el solapament
parcial entre una peça i l’altra; sol ser de 7 mm com
a mínim (depèn de l’amplada de la post). Les dimensions més habituals són 22x120 mm (Figura 2).
• Empostissat horitzontal encadellat: Les posts presenten en el seu cantell superior un crestall i en
l’inferior una ranura. L’encadellat sol ser de 10 mm
com a mínim. Les dimensions més usuals són:
22x95 mm, 22x120 mm (Figura 3).

Figura 2. Secció i axonomètrica de l’empostissat horitzontal solapat (elaboració pròpia).

Per a una bona utilització d’aquestes tipologies es recomana un millor escorriment de les aigües de pluja, que
es pot aconseguir si el cantell de la post inferior acaba en
trencaaigües i també col·locant una barrera d’aire darrere de la cambra ventilada. En el cas de l’empostissat encadellat, generant una folgança entre les peces per controlar millor els moviments higrotèrmics de les posts.
També és important considerar els diferents acabats que
es poden utilitzar en un revestiment exterior, els quals
són acabats superficials (no superen els 3 mm de profunditat) deixant veure la veta de la fusta, com poden
ser els vernissos (a porus obert o tancat) i els olis, i els
que no deixen veure la veta de la fusta, com la pintura.
Els sistemes de protecció de la fusta que se solen aplicar
són immersió calenta o freda i autoclau (és el tractament que millor garanteix la penetració en profunditat).
Aquests tractaments són els que es recomanen d’utilitzar

Figura 3. Secció i axonomètrica de l’empostissat horitzontal encadellat (elaboració pròpia).

quan hi ha atacs de xilòfags o presència d’humitat. Poden aplicar-se productes amb sals hidrosolubles o productes orgànics, també darrerament s’apliquen termotractaments i altres tècniques innovadores.
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Per altra banda, també cal considerar els elements físics i químics que
faciliten el procés de deteriorament.
Els raigs UV, la contaminació ambiental i els àcids que es generen
en ambients salins acceleren aquest
procés de forma notable en la fusta
exposada a la intempèrie.

litzat tradicionalment és la pintura i
també el que millor funciona.

“L’arquitectura tradicional en clima mediterrani, principalment basada en pedra, tova i maó, també
ha utilitzat fusta.”

Quant al disseny de detalls constructius, es proposa arrodonir les
arestes de les posts per un millor
escorriment de l’aigua i que no quedi aigua que pugui permetre la formació de fongs ni la filtració cap a
l’interior. Les testes de les peces són
un punt dèbil, ja que queden vistes i
és molt fàcil que l’aigua es filtri per
capil·laritat; s’aconsella protegir-les
amb tapes metàl·liques o de fusta.

La durabilitat de la fusta depèn, en
un percentatge important, del seu
bon manteniment, l’acabat més uti-

Segons s’ha pogut estudiar, l’ús
correcte de la fusta ens demostra
que el material pot perdurar més de
100 anys en servei.

HUMOR
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Camila Burgos
Arquitecta, MSc PhD candidate
Institut Català de la Fusta
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Jordi Gené,
director de l’Institut Català de la fusta
Quan va ser creat l’INCAFUST i amb quines finalitats?
L’Institut Català de la Fusta es va fundar l’any 2004 amb la finalitat de promoure el desenvolupament i el reconeixement de la fusta com a material i contribuir a la millora de la competitivitat,
al foment de la innovació i a l’augment de la productivitat del sector de la fusta de Catalunya.
La missió de l’Institut és assistir a les empreses, entitats i institucions del sector per la via de la
recerca, la prestació de serveis tecnològics, la transferència de tecnologia i de coneixements i la
formació.

L’entrevista

Quines són les fites aconseguides fins ara? I les línies de treball actuals i futures?
Des dels seus inicis, l’Institut ha treballat en l’estudi de la fusta local, per tal d’aprofundir en el
coneixement de les propietats tecnològiques del material i contribuir a la seva normalització,
així com en la difusió de les seves principals característiques. En aquest sentit, tenim treballs
publicats en diverses revistes i presentats en congressos i jornades i també les difonem a través
dels nostres canals de difusió: blog, web i xarxes socials, i cursos de formació especialment dirigits als prescriptors. D’altra banda, una de les coses que més ens agrada, és que ja hi ha empreses
que poden certificar els seus productes, gràcies, en part, als nostres treballs de caracterització
tecnològica.
En general, les activitats de l’Institut s’emmarquen principalment en dos programes de treball.
Un relacionat amb la tecnologia de la fusta, el qual es centra principalment en la caracterització
i estudi de les propietats tecnològiques de la fusta, en el desenvolupament de nous productes i materials per optimitzar les seves propietats ambientals i tecnològiques. I l’altre, amb la
construcció arquitectònica i es fonamenta en la innovació tecnològica en la construcció amb
fusta, amb la finalitat d’impulsar i promoure l’ús de la fusta entre tots els agents involucrats en
l’edificació: arquitectes, enginyers en l’edificació, constructors, industrials de la fusta, fusters i
usuaris finals. Les principals línies d’actuació són el disseny estructural, la tecnologia de la construcció, la conservació, la restauració i la rehabilitació del patrimoni històric i el comportament
del foc i la protecció contra incendis.
En un futur proper, tenim previst aprofundir en la millora dels processos productius i poder
ajudar a les indústries de transformació a ser més competitives. Aspecte que considerem clau,
perquè s’acabi mobilitzant més fusta dels boscos de Catalunya.
Quins serveis ofereix l’INCAFUST?
La principal activitat de l’INCAFUST és la realització de projectes d’innovació tecnològica propis o sota contracte, però també oferim altres serveis. Per exemple, assessorem a les empreses
a l’hora d’introduir i aplicar eficientment noves tecnologies, en la implantació de la Cadena de
Custòdia i el marcatge CE dels productes, en normativa, en el plantejament de solucions constructives, en aspectes relacionats amb la seguretat contra incendis, etc. D’altra banda, també
desenvolupem accions concretes de promoció de la fusta i dels seus productes derivats, així com
de difusió de tecnologies i coneixements relacionats amb els propis àmbits d’actuació.
Finalment, destacaria que l’INCAFUST, amb equips, tècniques i mètodes de treball innovadors,
ofereix serveis tecnològics avançats per donar una resposta eficaç a les necessitats concretes que
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plantegen les empreses i optimitzar la qualitat dels seus productes. Així, per exemple, realitzem assaigs de laboratori
per avaluar les propietats de la fusta i els seus productes derivats (identificació d’espècie, determinació de les propietats físiques, determinació de les propietats mecàniques, assaigs en estructures de fusta, en taulers, fusta tractada,
paviments, embalatges, etc). També realitzem inspecció i diagnosi in situ d’estructures i elements de fusta analitzant
la incidència dels defectes ocasionats per la degradació del material i les alteracions de tipus estructural aparegudes
en elements de fusta mitjançant tècniques d’exploració específiques, com l’anàlisi termogràfica, els perfils resistogràfics o la detecció acústica d’insectes xilòfags.
A grans trets, aquests són els serveis que oferim, però convidaria a tothom a visitar el nostre bloc (bloc.incafust.org)
on es pot trobar el detall dels serveis que oferim a industrials, empreses i professionals del sector, relacionats amb la
fusta i els seus productes derivats, la indústria de transformació, la construcció i rehabilitació i rehabilitació.
Què impedeix actualment que hi hagi un major consum de fusta d’origen català en el sector de la construcció
i l’arquitectura?
Tot i que cada vegada hi ha més interès en utilitzar fusta local per part dels consumidors finals i dels prescriptors, el
consum, actualment, no és molt elevat. Són diversos els factors que ho poden provocar, però destacaria les dificultats que encara hi ha perquè la fusta dels boscos de Catalunya arribi, amb productes certificats, als principals canals
de comercialització a un preu competitiu. Això passa, sobretot, perquè les empreses encara estan poc preparades
per oferir productes que compleixin les normatives reglamentàries, i perquè els preus dels productes derivats de la
fusta que venen de fora són inferiors en molts casos. De tota manera, no oblidem les greus conseqüències que provoca la important crisi que pateix el sector de la construcció i la disminució del consum en general que ha provocat,
ni tampoc que el percentatge de productes de derivats de la fusta en la construcció i l’arquitectura a Catalunya, encara és molt baix respecte molts altres països. En aquest sentit, m’agradaria dir que potser seria convenient treballar en
alguns aspectes legals de manera que se n’incentivés l’ús, tal i com ja passa en altres estats de la pròpia Unió Europea.
Quines creieu que són les fortaleses de la fusta catalana per a usos estructurals davant la fusta importada?
A banda de tots els aspectes ambientals, que suposen unavantatge molt important respecte la fusta importada, a
nivell tecnològic, que nosaltres és el que hem treballat més, crec que, en general i tenint en compte que hi ha molta
variabilitat, la fusta catalana té unes bones propietats resistents, la qual cosa, a priori, la fa especialment adequada
per usos estructurals.
I les seves debilitats ?
Tot i que, com s’ha comentat, és difícil generalitzar, per la fusta d’algunes espècies presenta menor estabilitat dimensional i això, si no és fa un processat adequat, pot suposar alguns problemes com ara l’aparició de clivelles o
deformacions. D’altra banda, també s’observa en alguns casos que la fusta és relativament dura, la qual cosa, tot i
ser una propietat generalment de les fustes de qualitat, suposa una major dificultat de transformació que moltes de
les fustes importades.
No obstant això, considero que actualment, hi ha una sèrie de factors que acaben també influint en el preu, i que són
més importants. Així, crec que falta quantitats importants als boscos de Catalunya de fusta de qualitat que permeti
una indústria que pugui fer front a la competència dels grans grups internacionals, la moltes vegades poca gestió
silvícola per permeti obtenir aquesta fusta, les dificultats per aprofitar la fusta de millor qualitat que sí que hi és present als boscos per falta d’infraestructures o per les condicions intrínseques de les nostres masses i, en general, els
pocs recursos que es destinen a la recerca i innovació industrial i de producte que ajudin a optimitzar els processos
de transformació.
Per últim, quins poden ser els motius principals que permetin encoratjar un/a propietari/ària forestal a apostar per la producció d’arbres per a fusta estructural o de construcció?
Penso que hi haurà un augment progressiu de la demanda per part dels consumidors de productes més sostenibles
i ecològics tant a fora com al nostre país i això ajudarà a mobilitzar la fusta local.
També que les indústries cada dia estaran més adaptades a oferir productes de qualitat i certificats, l’avenç en els
treballs de normalització que s’està produint i la cada dia major quantitat de fusta, fruit de l’increment de la gestió
forestal dels darrers anys.
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Implementació del Pla pilot de recol·lecció de
bolets en el Paratge Natural de Poblet i la seva
zona d’influència i millores a efectuar a l’inici
de la temporada de tardor 2013
Conclusions
La implementació del Pla pilot de
recol·lecció de bolets en el PNIN de
Poblet, pioner a Catalunya, al ser la
recol·lecció de bolets una pràctica
molt popular i arrelada en el nostre
país i amb un nombre creixent de
practicants, ha comportat un ressò
mediàtic en els mitjans de comunicació de tot Catalunya i fins i tot de la
resta de l’Estat, i per tant aquest fet
ha comportat que la informació bàsica arribés a molts practicants i en
aquest sentit sí que creiem que hi ha
hagut una opinió clara del ciutadà.
Com a resultat de les opinions extretes dels assistents en les xerrades
informatives efectuades en els municipis inclosos en la regulació, de
la participació en les taules rodones,
de les entrevistes en diferents mitjans de comunicació i les opinions
i articles d’aquests mitjans, de les
enquestes de satisfacció, i del seguiment de la temporada de tardor
2012, portat a terme per l’equip de
gestió del PNIN, ens permet extreure les conclusions següents:
• L’acceptació i el suport de la gent
del territori ha estat excel·lent.
L’estratègia de l’aplicació de la
bonificació del preu públic i
les xerrades informatives en els
municipis ha estat la clau de tot
això.
• Els ciutadans forans que s’han
tret l’autorització i han practicat l’activitat aproven, majoritàriament, la regulació i veuen
positiu que s’introdueixi a altres
llocs de Catalunya.

Fotografia: Richard Martin.

• Tant les associacions de propietaris forestals, com les associacions micològiques veuen
molt positivament la iniciativa
i aposten per la regulació de la
recol·lecció de bolets a nivell de
tot Catalunya, en benefici de la
preservació i investigació del recurs, com a font d’ingressos per
a la propietat i la generació de
llocs de treball en el sector rural.
• Els mitjans de comunicació han
valorat positivament la iniciativa
i n’han fet una àmplia difusió; no
hem constatat les opinions reflectides en aquests mitjans contràries a una futura regulació.
Finalment, i en base al context actual de l’acceptació favorable del Pla
pilot de regulació de l’aprofitament
del recurs micològic, de la demanda
de la seva futura regulació per part
del sector forestal i de l’opinió favorable de la ciutadania, es creu adient
i necessari elaborar una proposta de
regulació a nivell de tot Catalunya
en base a l’article 49.1 de la Llei
6/1998, de 30 de març, forestal de

Catalunya, la qual determina que
el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural pot regular l’aprofitament
forestal de bolets.

Millores a efectuar en la temporada 2013-2014
• Per tal de facilitar al ciutadà el tràmit d’expedició de
l’autorització, cal implementar la
tramitació telemàtica i solament
aplicable als forans, a un preu
de 10€/temporada. En la tramitació de les autoritzacions de
persones que tenen la condició
de veïnatge, el portaran a terme
els ajuntaments dels respectius
municipis i fent ús de la base
de dades de les persones que la
temporada 2012-2013 ja la van
sol·licitar.
• Sobre la possibilitat d’oferir un
permís diari, és una bona opció,
però per raons de manca de per-
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Rovelló.

Itinerari micològic on es pot observar un exemplar de bolet pintat als arbres. Fotografia: Richard Martin.

sonal, cal que tan sols es puguin
expedir per a forans en els punts
d’informació a peu de bosc els
dissabtes, diumenges i festius. El
preu públic proposat és de 3€.
• Cal establir un protocol amb el
CAR, per tal de fixar com i a
on s’han de fer els controls, la
temporalitat mínima de cada
un d’ells, la quantitat, el lloc i
les dades setmanals que ens cal
obtenir com a resultat d’aquests.
No és convenient que els ciutadans que s’han tret l’autorització
constatin que hi ha una manca de control i vegin que hi ha
ciutadans que no tenen autorització i practiquen lliurement
l’activitat de recol·lecció de bolets dins la zona regulada.
• Instal·lació d’un nou punt
d’informació micològica i expedició d’autoritzacions a l’entrada
de la zona regulada i en el lloc a
on s’ha detectat la major afluència de practicants. Operatiu els
dissabtes, diumenges i festius de
8.00 a 13.00 hores.
• Tot i tenir bastant delimitades
les zones micològicament bones
de la zona regulada, cal delimitar amb més precisió les zones
de major afluència i comparar
l’afectació de l’activitat sobre el
medi natural per tal d’establir, si

escauen, mesures de limitació de
practicants en base a les expedicions d’autoritzacions i freqüentació real en aquestes zones.
• Potenciar l’itinerari micològic, amb finalitats educatives i
turístiques com a valor afegit
a la regulació. El primer objectiu és acabar la senyalització i
en segon lloc una bona difusió (díptic i pàgina web) amb
l’establiment d’un nou itinerari
dins els existents dins el PNIN
de Poblet. Per altra banda, dins
el programa d’educació ambiental del PNIN, elaborar una nova
activitat adreçada a estudiants
de primària i secundària per a
realitzar dins la ruta micològica, i mantenir dins les activitats
anuals del PNIN dirigides al
públic en general l’activitat “Els
bolets del Bosc de Poblet”, la
qual ha tingut molta acceptació
i grau de satisfacció.
• Cal garantir que les enquestes d’opinió siguin significatives i arribin a una mostra molt
més gran de practicants. La via
principal pot ser la telemàtica i
anònima, per la facilitat de respondre de l’usuari i l’objectivitat
de les respostes a les preguntes
plantejades.

Amanita muscaria.

Carlets.

Llenega negra.

Equip de coordinació i
avaluació del Pla pilot.
PNIN de Poblet
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La 3a edició de la Fira de Biomassa forestal
de Catalunya ja està en marxa

L

a Generalitat de Catalunya, a través del Centre de la Propietat Forestal, l’Institut Català de l’Energia i la Direcció
General de Medi Natural i Biodiversitat, l’Ajuntament de
Vic, els consells comarcals d’Osona i la Selva i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, organitzen la 3a Fira de Biomassa
forestal de Catalunya, que tindrà lloc els dies 20, 21 i 22 de
febrer de 2014.
Aquesta tercera edició de la fira és de nou una oportunitat per
a establir una plataforma de divulgació per tal de promocionar
l’ús de la biomassa forestal per a l’obtenció de l’energia, ser un vector d’informació que proporcioni tota la informació necessària per implementar aquest nou ús i crear un punt de trobada entre les empreses del sector per crear
sinèrgies, noves línies de negoci i difondre les novetats del sector en tots els àmbits.
A més de l’espai expositiu, la Fira de Biomassa forestal compta amb diferents activitats paral·leles, com ara conferències, visites guiades a instal·lacions i trobades professionals.
Per a més informació consulteu la pàgina web: http://www.firabiomassa.cat/.

LIFE+Explotacions agràries per al futur: innovació
per a la gestió sostenible de la fertilització des de la
granja fins al sòl (LIFE+FARMS)

E

l Centre de la Propietat Forestal (CPF) participa en el projecte LIFE+ FARMS que es durà a terme en el període comprès entre el 2013 i el 2017. L’objectiu principal del projecte és implementar l’Estratègia temàtica
de protecció de sòls (COM(2006)231, 22.9.2006), que pretén protegir i garantir l’ús sostenible del sòl preservant les seves funcions, prevenint les seves amenaces, mitigant els seus efectes negatius i rehabilitant els sòls més
degradats. El projecte es focalitza en la innovació i transferència de coneixement i tecnologia en el sector porcí per
a minimitzar l’impacte de l’excés de nutrients en els sòls, actuant principalment en tres espais: en les granges de
producció porcina, en els camps on s’aplica el fertilitzant i en els sòls afectats per l’excés de nutrients de l’agricultura.
La funció del CPF, com a soci del projecte, se centra en la implementació de dos sistemes agroforestals amb l’objectiu
de reduir el contingut de nitrats en el sòl. Els sistemes agroforestals consisteixen en intercalar, dins d’un camp agrícola, espècies arbòries amb l’objectiu d’incrementar la producció global de la parcel·la (els arbres poden absorbir
els nutrients que el cultiu agrícola no aprofita), de diversificar les produccions (cultiu agrícola i producció de fusta)
i de millorar la qualitat ambiental de l’explotació (els arbres milloren algunes condicions ambientals, com ara la
reducció de la velocitat del vent, i milloren la qualitat de l’aigua en les conques). Es preveu realitzar les plantacions
demostratives en dues zones de Catalunya amb diferents característiques climàtiques i ecològiques i amb alta vulnerabilitat a la contaminació per nitrats.
El projecte LIFE+ FARMS s’emmarca en el programa LIFE+ Environment Policy and Governance project application,
i està liderat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Els altres socis que hi
formen part són l’Agència de Residus de Catalunya, l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i la
Fundació Mas Badia.

actualitat
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Conferència final del projecte SylvaMED

E

l passat 5 de juny es va celebrar a Gènova la Conferència final
del projecte SylvaMED (2010-2013) que ha tingut com a objectiu general promoure la integració innovadora dels serveis mediambientals dels boscos a les polítiques mitjançant la demostració de la
sostenibilitat mediambiental i econòmica dels mecanismes de PSA (Pagament pels Serveis Ambientals) i MBI (Incentius Basats en Mercats), al
Mediterrani.
Els socis del projecte abarquen diferents regions mediterrànies (Servei
Forestal Eslovè, Oficina Regional Mediterrània de l’Institut Forestal Europeu, Centre de la Propietat Forestal de Provence, Alpes et Côte d’Azur,
Centre Regional de la Propietat Forestal de Languedoc-Roussillon, Institut Agronòmic Mediterrani de Chania, Departament de Medi Ambient
de la Regió de Liguria, Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i Centre
de la Propietat Forestal) amb problemàtiques ben diferenciades.
Durant la Conferència es van presentar els principals resultats obtinguts durant la durada del projecte i es va destacar tant el rol transversal dels boscos mediterranis pel que fa a la provisió de serveis ambientals com la necessitat
del seu reconeixement social i legislatiu per tal de ser tutelats de forma òptima. El Centre de la Propietat Forestal,
com a soci del projecte, va participar activament en el desenvolupament de la jornada, presentant els resultats de
la prova pilot sobre boscos i aigua realitzada a Catalunya. També es va presentar el Green Book com una de les
publicacions finals del projecte.
El projecte europeu de cooperació territorial SylvaMED forma part del programa transnacional MED i rep cofinançament del fons FEDER.

La certificació de CdC PEFC dóna compliment
al Reglament EUTR
PEFC Internacional va aprovar el 24 de maig proppassat el nou estàndard de Cadena de Custòdia espanyol, amb un
període transitori d’adaptació per a les empreses, de nou mesos. L’estàndard revisat s’ajusta plenament al Reglament
de la Fusta de la UE (EUTR), per la qual cosa queda garantit el compliment de la nova norma.
L’estàndard 2010 de CdC PEFC ja complia amb els requisits de l’EUTR, excepte en aspectes relacionats amb el
comerç i la legislació duanera. No obstant això, aquests requisits s’inclouen en el nou (PEFC ST 2002:2013). Entre
els ajustos realitzats destaquen l’ampliació de la definició de fonts conflictives per a incloure el comerç i la legislació
duanera; l’addició de requisits d’informació com ara el nom de les espècies i país d’origen; les modificacions del
Sistema PEFC Diligència Deguda (DDS), fent que sigui una part integral de la CdC PEFC i aplicable al material
certificat i no certificat; la diferenciació garantida en funció del risc; la mitigació de risc per a les categories de risc
alt i mitjà, exceptuant el risc insignificant: i la disposició de l’estàndard per a què l’SDD PEFC sigui certificable de
forma independent.
La disponibilitat de la certificació de l’SDD PEFC com a sistema autònom és interessant per a les empreses no certificades, ja que, a més de demostrar el compliment de l’EUTR, poden ser un gran pas cap a la certificació completa
de la CdC PEFC i especialment útil per a empreses implantades en països de risc.
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taula de preus de la fusta de vic
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LLOTJA DE CONTRACTACIÓ I MERCAT EN ORÍGEN DE VIC
TAULA DE PREUS DE LA FUSTA DE VIC

Cotització
20/10/2012

Variació

VERN

s/c
s/c
42,00/48,00
36,00/39,00

(=)
(=)
s/c
(=)

s/c
s/c
60,00/66,00
36,00/39,00

t
t

20 cm diàmetre mínim
59,00/65,00
(=)
20 cm diàmetre mínim
46,00/51,00
(=)
de 18/20 a més cm de diàmetre
57,00/78,00
(=)
Superior
78,00/120,00
(=)
FAIG
de 20 a més cm de diàmetre
60,00/66,00
(=)
Superior
89,00/100,00
(=)
PLÀTAN
de 23 cm a més cm de diàmetre
48,00/54,00
(=)
BLADA
de 18/20 a més cm de diàmetre
57,00/81,00
(=)
ROURE
Fulla ampla i pènol de 25 a més cm
72,00/84,00
(=)
Fulla petita de 23 a més cm de diàmetre
48,00/54,00
(=)
ACÀCIA
Prima
50,00
(=)
Gruixuda
48,00
(=)
PI DOUGLAS
de més de 30 cm
75,00/87,00
(=)
PI DOUGLAS*
de més de 14 cm
51,00/55,00
(=)
PI PINYER*
de més de 18 cm
39,00/42,00
(=)
PI MARÍTIM*
de més de 18 cm
45,00/51,00
(=)
PI INSIGNIS*
de més de 18 cm
51,00/66,00
(=)
PI ROIG*
de més de 14 cm
46,00/51,00
(=)
PI NEGRE*
de més de 16 cm
47,00/53,00
(=)
PI BLANC (BORD)*
de més de 14 cm
38,00/39,00
(=)
PINASSA*
de més de 14 cm
42,00/48,00
(=)
PI VARIAT*
de 12 a 25 cm
44,00/48,00
(=)
PI (LLATA)
de 8 a 25 cm
35,00
(=)
* Els de més de 30 cm de diàmetre sense nusos destinats a xapa poden tenir un preu superior.

59,00/65,00
46,00/51,00
57,00/78,00
78,00/120,00
60,00/66,00
89,00/100,00
48,00/54,00
57,00/81,00
72,00/84,00
48,00/54,00
50,00
60,00
75,00/87,00
51,00/55,00
39,00/42,00
45,00/51,00
51,00/66,00
46,00/51,00
47,00/53,00
38,00/39,00
42,00/48,00
44,00/48,00
35,00

m3
m3
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

de 10 a 20 cm de diàmetre
de 20 a més cm de diàmetre
de 18 a més cm de diàmetre (abans 14)
Barramenta

CASTANYER
POLLANCRE
Xapa 1a.
Xapa 2a.
FREIXE

LLENYA
Alzina
Roure
Faig
Suro pelut

Cotització
anterior
(euros)
60,00/66,00
45,00
39,00/42,00
30,00/36,00

variació

Cotització
06/04/2013

(=)
(=)
(=)
(=)

60,00/66,00t
45,00t
39,00/42,00t
30,00/36,00t

Cotització
anterior
(euros)
63,00/69,00
45,00
s/c

General
FUSTES
TRITURACIÓ
Coníferes
Castanyer
Faig
Eucaliptus
Plàtan
Altres frondoses
PALS DE
CONÍFERES

Cotització
anterior
(euros)
25,00
23,00
23,00
23,00
23,00
23,00
Cotització
anterior
(euros)
65/69

variació

Cotització
20/10/2012

(=)
(=)
(=)
(=)
(=)
(=)

25,00t
23,00t
23,00t
23,00t
23,00t
23,00t

variació

Cotització
06/04/2013

(=)

65/69t

Podeu consultar totes les cotitzacions a la
pàgina web: www.llotjadevic.org

variació

Cotització
06/04/2013

(=)
(=)

63,00/69,00t
45,00t
s/c t

06/04/2013
(euros)

Cotització
anterior
(euros)
60,00/66,00
45,00
39,00/42,00

variació
(=)
(=)
(=)

FUSTA DE TRITURACIÓ PER PASTA
DE PAPER
Altres planifolis (pollancres, roures, etc..)
Faig
Eucaliptus
Plàtan
Castanyer
Coníferes

PELA DE SURO
Triturat verd (rebuig)
Taponable
En rasa verd sobre magatzem
sense colasses ni trossos

Cotització
anterior (euros)

Cotització
anterior
(euros)
60,00/66,00t
45,00t
39,00/42,00t
Cotització
actual
39,45/42,50t
42,85/45,90t
42,85/45,90t
39,45/42,50t
35,45/38,50t
32,95/39,50t

Cotització
actual (€)
400 Tm
s/c Tm
s/c t

PUBLICACIONS

La publicació recull les activitats dutes a terme pel Centre de la Propietat Forestal
al llarg de l’anualitat 2012, a
efectes documentals.
http://gencat.cat/cpf

FITXA TÈCNICA DEL CPF. BENEFICIS FISCALS
DELS INSTRUMENTS D’ORDENACIÓ FORESTAL
Actualització de la informació descrita a la Fitxa tècnica
I Aspectes jurídics i administratius. Fiscalitat forestal, pel
que fa al foment de la gestió
forestal sostenible de les forests privades que disposen
d’un instrument d’ordenació
forestal (IOF) aprovat.
http://gencat.cat/cpf

FITXA TÈCNICA DEL CPF. PINEDES DE PI BLANC.
TIPOLOGIES I MODELS DE GESTIÓ
Segona fitxa d’una sèrie temàtica dins la col·lecció que
té com a principal objectiu
facilitar de forma resumida
la informació generada en el
projecte ORGEST per a les
diferents formacions forestals de Catalunya.
La fitxa inclou un exemple
real de l’aplicació d’un model ORGEST en una pineda de pi blanc d’influència
litoral, d’acord amb els resultats d’una simulació feta
en el marc del projecte de
cooperació
mediterrània
SYLVAMED.
http://gencat.cat/cpf

LA GESTIÓ POST-INCENDI EN BOSCOS D’ALZINA
I ROURE
La publicació és el resultat
de gairebé deu anys de seguiment de treballs silvícoles que s’han realitzat a diferents comarques centrals
de Barcelona, en el marc
de la col·laboració entre la
Diputació de Barcelona i el
CREAF.
http://blog.creaf.cat/
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FITXA TÈCNICA DEL CPF. FRONDOSES PRODUCTORES DE FUSTA DE QUALITAT: ECOLOGIA I SILVICULTURA D’ESPÈCIES PER A L’ÀMBIT PIRINENC I
REGIONS LIMÍTROFES
Aquesta fitxa tècnica ha estat elaborada en el marc del
projecte de cooperació europea PIRINOBLE (www.
pirinoble.eu) com a eina de
suport per a la diversificació d’àrees rurals, per mitjà
d’indicacions sobre els requeriments de les espècies,
les tècniques i els dissenys
de plantació més adients
amb l’objectiu de produir
fusta de qualitat.
La fitxa ha estat editada en
quatre idiomes: català, castellà, francès i anglès.
http://gencat.cat/cpf

FITXA TÈCNICA DEL CPF. BENEFICIS FISCALS
DELS INSTRUMENTS D’ORDENACIÓ FORESTAL
L’obra és un un compendi dels paisatges de l’àmbit
geogràfic dels Països Catalans, vist des del punt de vista ecològic, amb informació
cartogràfica i abundant informació gràfica.
Podeu sol·licitar informació
sobre aquesta obra a:
comunicacio@grec.cat

publicacions

MEMÒRIA D’ACTIVITATS DEL CENTRE
DE LA PROPIETAT FORESTAL 2012

silvicultura
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CONEIXEU EL BUTLLETÍ ELECTRÒNIC DEL CPF?

E

l butlletí electrònic pretén establir un canal de comunicació directe entre el Centre de la Propietat Forestal
(CPF) i els silvicultors, propietaris, gestors forestals i públic interessat.

L’objectiu és difondre periòdicament les novetats i notícies d’interès per a tots els agents vinculats al sector.
Mitjançant aquest butlletí es disposa d’informació actualitzada referent als ajuts i tràmits del CPF, a les noves publicacions editades o que siguin d’interès per al sector i d’aquells esdeveniments i jornades vinculats al bosc i al medi
natural.
Actualment ja tenim 810 subscriptors. Subscriviu-vos !
http://www.gencat.cat/butlletins/

AGENDA

XV edició de la Fira Ecoviure
Del 18 al 20 d’octubre de 2013
http://ecoviure.cat
Expobioenergia 2013
8a Fira Internacional especialitzada
en bioenergia
Valladolid, del 22 al 23 d’octubre de
2013
http://expobioenergia.com
Celebració dels 25 anys del CREAF
25 d’octubre de 2013
Institut d’Estudis Catalans (Carrer del
Carme, 47. Barcelona)

I Jornada d’Arboricultura Forestal:
Frondoses nobles en plantació
Caldes de Montbuí, 6 de novembre de
2013
http://www.irta.cat
2on Congrés Rural Smart Grids
“Aigua i energia”
Lleida, 7 i 8 de novembre de 2013
http://www.ruralsmartgrids.cat/
3a Fira de Biomassa Forestal de Catalunya
Vic. Recinte Firal El Sucre
Del 20 al 22 de febrer de 2014
http://firabiomassa.cat

Si voleu rebre la revista Silvicultura, empleneu aquesta butlleta i trameteu-la per correu o per fax al Centre de la Propietat Forestal
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Nom
Cognoms
Adreça
CP				Població
Col·lectiu:
Propietari forestal			Tècnic forestal			Empresa
		Estudiant			Institució			Altres
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), us fem saber que les vostres dades
seran tractades amb la seguretat i la confidencialitat adequades i incorporades a un fitxer automatitzat amb la finalitat de gestionar i enviar la
revista Silvicultura i altres comunicacions informatives que puguin ser del vostre interès. El responsable del fitxer és el Centre de la Propietat
Forestal (ctra. de Sabadell a Santa Perpètua, km 4,5. 08130 Santa Perpètua de Mogoda), al qual us podeu adreçar per exercir els drets d’accés,
rectificació i cancel·lació de les vostres dades personals mitjançant una comunicació per escrit.

DIRECTORI
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L’opinió

Quins són els punts claus que cal millorar per a què es pugui
estendre l’ús de la fusta local en l’arquitectura i la construcció ?
Sobretot cal fer una tasca de convenciment dels actors (productors, tècnics, constructors,
administració) que la fusta local és i ha de ser un producte apte per aquest sector.
Per això és necessari treballar en diversos àmbits (sindicats i associacions de propietaris,
administració pública, col·legis tècnics, escoles universitàries, etc. ) a fi de demostrar la capacitat real del país en aquest sector. Dins d’aquesta tasca crec que l’INCAFUST ha de tenir
un paper principal d’impulsor de coneixement i com a creador de sinergies dins el sector.
David Garcia
President
Associació de Consultors
d’Estructures (ACE)

En primer lloc, cal que hi hagi oferta de fusta local adequada per a l’arquitectura i la construcció. Cal fusta amb les propietats requerides per a cada ús. En el cas de la fusta estructural, doncs, fusta seca i si pot ser amb una millora tècnica com les bigues de lames encolades
o duo.
Aquesta oferta ha d’arribar als canals de distribució i s’ha de donar a conèixer que existeix
als professionals. No és gaire més complicat que això per tal de substituir l’oferta que ve de
fora.
Ramon Gabarró
President
Confederació Catalana de la Fusta

octubre 2013

Els punts clau són donar a conèixer i fer una gran difusió a tot el sector de la construcció
de la viabilitat i funcionalitat de la fusta, així com l’alt valor quant a eficiència energètica i
característiques estructurals del material, la facilitat de manipulació del material, tant per
construir com per “desconstruir”, i el fet de ser una matèria primera local.

Fusta
per a construcció
Particularitats i oportunitats de la
fusta de les espècies forestals pròpies
de Catalunya.
Normativa i metodologia del marcatge CE de la fusta massissa estructural.
Noves demandes de productes derivats de la fusta.

Julio Baixauli
President
Consell de Col·legis d’Aparelladors,
Arquitectes Tècnics i Enginyers
d’Edificació de Catalunya

Per què utilitzar la fusta com a material de construcció?.
Caldria donar a conèixer les prestacions ecològiques de la construcció amb fusta en general
i de la utilització de fusta local pel que fa a quilòmetre 0. La indústria europea del sector de
la fusta està molt rodada, per la qual cosa caldria que l’oferta catalana fos competitiva tant
en preu com en suport tècnic. La caracterització tècnica és imprescindible per convertir la
fusta en un material apte per als requeriments normatius de la construcció. El Col·legi acull
l’organització de jornades de formació i cursos especialitzats per als arquitectes que han de
dissenyar i responsabilitzar-se de les prestacions dels edificis.

Lluís Comerón
Degà
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
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Comportament del foc i protecció
contra incendis en edificis de fusta.
Exemples d’utilització de la fusta catalana en la construcció.
Façanes de fusta
en clima mediterrani.

