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Aquest catàleg és el resultat d’una col·laboració entre el Centre
de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), el Gremi
Fusta i Moble (GFiM), l’Institut Català de la Fusta (Incafust) i
l’Associació de propietaris del Montnegre i el Corredor (APMC).
Es tracta d’una publicació feta en el marc del projecte europeu LIFE
MixForChange (www.mixforchange.eu), coordinat pel CTFC.
El contingut d’aquesta publicació segueix una sèrie de qüestions
que volem respondre:
El capítol 1 presenta les principals espècies de frondoses
(planifolis) d’alt valor que hi ha a les nostres condicions i els boscos
on creixen.

0. Presentació

El capítol 2 explica com aquest recurs natural es pot aprofitar de
manera sostenible amb la gestió forestal. Així, es poden aconseguir
simultàniament una sèrie d’objectius: promoure la vitalitat i diversitat
del bosc, incrementar-ne la resistència als impactes del canvi
climàtic (sequera, incendis, plagues) i, per tant, preservar els
boscos i els serveis ecosistèmics que generen regulació hídrica,
fixació de carboni, biodiversitat i esbarjo. A més, es fomenta la
bioeconomia associada a un producte local i renovable, de baixa
petjada de carboni i amb una cadena de valor ben vertebrada. Per
tant, el consum de fusta local ajuda a fer possible aquesta gestió
forestal sostenible i multifuncional i contribueix a la conservació del
bosc.
El capítol 3 mostra els principals tipus d’indústries que treballen
amb la fusta d’aquestes espècies i també els principals productes
elaborats. Presentem breument la història d’aquestes indústries i el
seu interès i potencial per posar en relleu la diversitat i la capacitat
innovadora que caracteritzen la indústria catalana de transformació
de la fusta de frondoses d’alt valor.
Per últim, el capítol 4 presenta de manera amena una sèrie
d’entrevistes que hem fet a empreses representatives d’aquesta
indústria, a través dels ulls i les paraules dels seus responsables.
Hem volgut enfocar aquesta publicació des d’un format atractiu i
un llenguatge planer per tal d’arribar al màxim d’audiència i cridar
l’atenció sobre aquest sector d’alt interès estratègic.
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1. Les frondoses productores de fusta
d’alt valor
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Les frondoses productores de fusta d’alt valor són espècies
arbòries de fulla caduca i ampla (planifolis) que poden produir fusta
amb unes propietats estètiques i tècniques molt preuades. No és
possible fer una llista objectiva i tancada d’espècies dins d’aquesta
categoria, si bé hi ha un consens sobre alguns dels principals
exponents: roure, cirerer, freixe, plàtan fals, castanyer o noguera.
Aquest capítol presenta aquestes i altres frondoses productores de
fusta d’alt valor presents a les nostres condicions.
Una particularitat de moltes d’aquestes espècies és el seu
patró d’aparició esporàdic, és a dir, que les peces de fusta ben
conformades d’aquestes espècies són un recurs amb un alt grau
d’exclusivitat. Una altra conseqüència és que solen créixer en el si
de boscos mixtos, és a dir, on conviuen dues o més espècies.
A Catalunya hi ha més de 650.000 ha de boscos mixtos (més d’una
cinquena part del territori), on es poden trobar en més o menys
proporció aquestes espècies d’alt valor, sobretot a les àrees més
humides. Tot i ser presents als nostres boscos, la pràctica totalitat
(més del 90%) de la fusta d’aquestes espècies que es transforma a
Catalunya prové d’altres àrees, principalment de l’Amèrica del Nord
i l’est d’Europa.
L’aplicació d’una gestió forestal sostenible és una oportunitat per
posar en valor aquests productes locals i renovables, produïts
de manera natural a pocs quilòmetres de distància, la qual cosa
afavoreix la bioeconomia i el desenvolupament rural, evita l’ús de
materials no renovables i redueix les emissions provinents del
transport de la fusta des d’àrees llunyanes, on no sempre hi ha
garanties d’una gestió sostenible. El pròxim capítol aprofundeix
en el concepte de gestió forestal sostenible i l’oportunitat que
representa per als nostres boscos.
Es mostren a continuació les principals espècies de planifolis d’alt
valor presents als boscos catalans, en particular en les condicions
mediterrànies subhumides, és a dir, a les àrees que presenten una
precipitació prou elevada (per sobre de 600-700 mm anuals), però
on la influència mediterrània evita les baixes temperatures pròpies
de les condicions pirinenques.
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1. Les frondoses productores de fusta d’alt valor

Aquest mapa mostra la superfície forestal
arbrada a Catalunya. Els diferents colors
mostren els boscos amb presència
majoritària de frondoses d’alt valor, els
boscos amb presència significativa, tot i
que no majoritària, d’aquestes espècies i
els boscos sense presència significativa
d’aquestes espècies.

Bosc amb frondoses d'alt valor dominants
Bosc amb frondoses d’alt valor no dominants
Bosc sense frondoses d’alt valor
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Roure de fulla gran
(Quercus petraea)

Plàtan fals
(Acer pseudoplatanus)

És la fusta més preuada per
a boteria (és un dels dos
roures francesos). És també
emprada per fer fullola i per a
ebenistes, fusters i fabricants
de parquet.

Fusta clara i fàcil de treballar,
preuada en ebenisteria i
torneria i també per a la
fabricació d’instruments
musicals, com ara guitarres i
violins.

Roure africà
(Quercus canariensis)

Blada
(Acer opalus)

Es tracta d’una fusta de bona
qualitat que es pot destinar a
boteria, ebenisteria i fusteria.
També s’ha emprat per fer
travesses.

Aquesta fusta és pesada,
amb color homogeni i amb la
fibra fina. És preuada per a
ebenistes, fusters i torners.

Roure martinenc
(Quercus pubescens)

Auró blanc
(Acer campestre)

Fusta de qualitat inferior a la
del roure de fulla gran, però
d’interès per a peces dures
i resistents (mànecs, eines) i
també per a bigam.

Fusta lleugerament
groguenca o vermellosa, molt
preuada en fusteria i torneria
i per fer petites peces
resistents, com ara mànecs i
culates d’armes de foc.
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Castanyer
(Castanea sativa)

1. Les frondoses productores de fusta d’alt valor

Fusta molt versàtil i resistent
a les condicions d’exterior.
Emprada en boteria,
ebenisteria i fusteria, per a
bigam, parquets, travesses...

Freixe de fulla gran
(Fraxinus excelsior)
Fusta densa i flexible, de
color clar. És molt preuada
en ebenisteria, fusteria i
torneria. També es fa servir
per fer eines.

Cirerer
(Prunus avium)

Freixe de fulla petita
(Fraxinus angustifolia)

Fusta pesada i vermellosa,
molt preuada per als usos
d’ebenisteria, fusteria i en
l’elaboració de fullola. També
s’empra a les indústries de
boteria, torneria i per fer
parquet.

Fusta semblant a la del freixe
de fulla gran, tot i que és
menys coneguda inferiors i
més escassa.

Noguera
(Juglans regia)

Perera
(Pyrus communis)

Es tracta d’una de les fustes
més cares del nostre entorn,
especialment per fer fullola i
en ebenisteria de luxe. També
per a elements decoratius.

Fusta resistent, molt
agradable de treballar i polir.
Molt preuada per fer fullola,
en marqueteria i ebenisteria
de luxe, i també per fer
instruments de vent.
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Servera
(Sorbus domestica)
Fusta molt dura i d’unes
propietats tecnològiques
i estètiques excepcionals,
però amb un ús molt limitat
pel creixement lent i la seva
escassetat.

Moixera de pastor
(Sorbus torminalis)

1. Les frondoses productores de fusta d’alt valor

Es tracta de la fusta més cara
d’Europa degut a les seves
propietats tecnològiques i
estètiques i a l’escassetat de
peces de grans dimensions.

Pomera
(Malus sylvestris)
Fusta rosada, de gra fi. La
seva fusta té una qualitat
lleugerament inferior a la de
la perera, ja que és més torta
i menys abundant a bosc.

Usos de la fusta de frondoses d’alt valor a Catalunya
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2. La gestió forestal sostenible i
multifuncional

Els boscos a Catalunya
La superfície i el tipus de coberta forestal actuals són el resultat
d’una acció humana mil·lenària. Actualment a Catalunya hi ha
més de 2 milions d’hectàrees forestals (62% del territori) de les
quals gairebé 1,6 milions (49% del territori) són arbrades, d’acord
amb el Cuarto Inventario Forestal Nacional (2017). Aquestes
xifres són les més elevades de què es té constància i mostren
un increment sostingut de la superfície arbrada des de mitjan
segle xx. La principal causa d’aquest increment constant de la
superfície arbrada és l’expansió natural del bosc com a resultat de
l’abandonament de camps de conreu i pastura, sobretot en àrees
de muntanya mitjana.
Les espècies arbòries més abundants són: pi blanc (Pinus
halepensis, 334.000 ha), alzina (Quercus ilex, 212.000 ha) i pi roig
(Pinus sylvestris, 181.000 ha). També val a dir que la superfície
forestal a Catalunya és majoritàriament (75%) de titularitat privada.

Què és la gestió forestal
sostenible?
Les Nacions Unides defineixen la gestió
forestal sostenible com a un “concepte
dinàmic i evolutiu que té per objecte
mantenir i millorar els valors econòmics,
socials i ambientals de tota mena de boscos
en benefici de les generacions presents i
futures”. La gestió forestal sostenible és la
principal eina de què es disposa per garantir
la conservació i persistència dels boscos,
així com la multifuncionalitat (provisió de
serveis ecosistèmics) d’aquests. I permet
evitar o mitigar l’impacte de les principals
amenaces que pateix.

Quines són les principals amenaces per als
boscos?

Aconseguir aquests objectius és un repte
complex des de diferents punts de vista:
• Tècnic: els ecosistemes forestals són
molt complexos.
• Social: existeixen múltiples demandes
cap al bosc per part de la propietat,
la població rural i la població urbana,
algunes de les quals poden estar
contraposades.
• Econòmic: la gestió forestal és una
activitat, en general, de molt baixa
rendibilitat, la qual cosa limita la
seva aplicació sobretot en àrees
fragmentades, poc accessibles i poc
productives.
• Legal i normatiu: la gestió forestal està
subjecta a un ampli cos de regulacions,
normatives i controls que abasten des
de la planificació fins a la implementació
sobre el terreny.

A les nostres condicions, les principals amenaces actuals per
a la vitalitat i la persistència del bosc (i per tant per als serveis
ecosistèmics que en proveeixen) estan relacionades entre si:
l’increment de les temperatures i la severitat de la sequera fan els
boscos més vulnerables a grans incendis forestals i a l’acció de
plagues i malalties.

Les dificultats imposades per aquests
reptes es compensen per la contínua
generació de coneixement relatiu a
l’ecologia forestal, comportament del
foc, tècniques d’aprofitament, models de
governança, etc.

Què són els serveis ecosistèmics del bosc?
Els serveis ecosistèmics són tots aquells beneficis que un ús del
territori genera a la societat. Els principals serveis ecosistèmics que
genera el bosc són:
• Suport: cicle de nutrients, generació de sòl, protecció de la
biodiversitat, pol·linització.
• Aprovisionament: matèries primeres (fusta, farratge), productes
alimentaris (fruits, bolets, carn de caça).
• Regulació: emmagatzematge de carboni, regulació de la
temperatura, regulació hidrològica i millora de la qualitat de
l’aigua, protecció del sòl, filtre de pols, partícules i sediments.
• Socials i culturals: ús recreatiu, educatiu, científic, cultural,
paisatgístic, terapèutic.

Usos de la fusta de frondoses d’alt valor a Catalunya
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2. La gestió forestal sostenible i multifuncional

Com pot la gestió forestal
sostenible garantir la
conservació i millora dels
boscos?
Els corrents moderns de la gestió
forestal sostenible proposen promoure
la complexitat del bosc, tant pel que fa a
espècies (és a dir, buscar el màxim nombre
d’espècies) com a estructures forestals (és
a dir, crear discontinuïtats al bosc), a fi de
reduir la seva vulnerabilitat davant diverses
amenaces. A més, es pot millorar l’estat del
bosc promovent els arbres més vitals i de
més alt interès, ja sigui des del punt de vista
de la biodiversitat (arbres amb microhàbitats
d’interès, espècies poc representades) o
econòmic: arbres ben conformats i amb
potencial per generar productes fusters
d’alt valor. Aquesta promoció dels arbres
de més interès s’aconsegueix amb la tallada
dels arbres que competeixen amb ells per
la llum i l’aigua. Aquesta intervenció s’ha
de fer de manera gradual per mantenir un
microclima humit dins el bosc que limiti
l’impacte directe del sol i el vent dessecador
i eviti la proliferació excessiva del sotabosc
i la continuïtat vertical de la vegetació.
L’efecte agregat és una millora de la vitalitat
de la massa en general i dels arbres de
més interès en particular i es redueix la
vulnerabilitat a grans incendis forestals, a
sequeres i a plagues i malalties. D’aquesta
manera, es pot garantir la persistència
del bosc i la provisió dels seus serveis
ecosistèmics i s’eviten els problemes
associats a l’abandonament de les masses
forestals.
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Què puc fer JO per promoure
la conservació i persistència
dels boscos?

Bosc
Bosc
abandonat
abandonat
Productes
de baix valor
productes
de baix valor

Forta competència
entre arbres

Alta susceptibilitat
a incendis
i sequera
Alta susceptibilitat
a incendis i sequera

Lagestió
gestió
forestal
La
forestal
busca busca
trencar eltrencar
cercle el cercle
viciós
de de
l’abandonament
dels boscos.
viciós
l’abandonament
dels boscos.

Baixa
vitalitat

La sostenibilitat econòmica de la gestió
forestal s’aconsegueix a través de la
comercialització dels seus productes
i serveis. Per tant, com a consumidors
tenim un paper clau en la conservació dels
nostres boscos, en comprar productes fets
amb fusta local, biocombustibles forestals
(estella i pèl·let) de proximitat o productes
forestals no fusters i els seus derivats:
bolets, pinyons, castanyes, vi amb tap de
suro, etc. D’aquesta manera contribuïm a
la gestió sostenible dels boscos i la seva
conservació i fomentem la bioeconomia
rural.

21

3. Què es fa amb aquesta fusta a
Catalunya?

Aquest capítol mostra els principals tipus d’indústries de
transformació de la fusta de frondoses d’alt valor a Catalunya. Per
una banda, descrivim les particularitats i productes elaborats a
cada tipus d’indústria i, per l’altra, expliquem l’estructura general i la
distribució geogràfica de les empreses que s’hi dediquen. Mostrem
així la gran versatilitat d’aquestes fustes per a diferents d’usos i
ressaltem la diversitat d’empreses que les transformen.

Usos de la fusta de frondoses d’alt valor a Catalunya

Ebenisteria
L’ebenisteria consisteix a fabricar mobles. Per tant, es tracta d’una indústria molt variada i
que inclou moltes aproximacions, que abasten des de fàbriques que treballen en sèrie fins a
artesans que fan peces úniques i personalitzades. Aquesta activitat pot incloure tècniques
pròpies d’altres especialitats: fusteria, torneria, marqueteria...
En els últims anys, l’aparició de grans superfícies de venda de mobles a baix preu ha tingut
un fort impacte, sobretot sobre la indústria que treballa fent mobles en sèrie. Les principals
espècies de frondoses d’alt valor emprades tradicionalment en ebenisteria són: roure, blada,
cirerer, castanyer i freixe.
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Fusteria

Torneria

La fusteria genera peces que es poden emprar directament (portes, finestres) o bé formar
part d’altres elements constructius (escales) o de mobiliari. Es tracta, per tant, d’una activitat
molt diversa i amb molts perfils diferents d’empreses que s’hi dediquen. Aquesta indústria pot
emprar totes les espècies de frondoses esmentades, tot i que les més comunes són aquelles
més abundants: roure, freixe i castanyer.

El fonament de la torneria és treballar les peces de fusta fent-les girar a gran velocitat en un
torn. El producte resultant té per tant una secció circular, ja sigui en una part o en la seva
totalitat. Els principals elements fabricats per aquesta indústria són peces de mida intermèdia
o petita per a l’elaboració de mobiliari (principalment potes, baranes i balustres) o bé petites
peces, eines i parts d’eines: tiradors, mànecs, joguines i miniatures, boixets o bolillos, taps de
cosmètics i begudes alcohòliques, pinzells i brotxes, etc. De les espècies esmentades en el
capítol anterior, aquesta indústria empra principalment fusta de freixe i castanyer, a més del
faig.

3. Què es fa amb aquesta fusta a Catalunya?

La fusteria és la principal indústria de transformació de la fusta de frondoses a Catalunya,
i es troba molt diversificada. Alguns dels perfils d’empresa de fusteria més rellevants són:
serradors que compren la fusta en roll i la venen en forma de taulons o llistons; fabricants
de peces intermèdies per a altres indústries; fabricants de peces llestes per a instal·lar, i
fabricants i instal·ladors de peces a mida.

Usos de la fusta de frondoses d’alt valor a Catalunya

Aquesta indústria té una llarga tradició a Catalunya, sobretot a Osona, tot i que actualment el
teixit industrial actual ha quedat reduït a petites empreses familiars dedicades, entre altres a
noves aplicacions, com ara la fabricació de taps d’envasos d’alta gamma.
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Marqueteria i modelisme

Fusta estructural

La marqueteria consisteix a crear figures i formes a base de combinar peces de fusta de
diferents colors o textures, mentre que el modelisme consisteix a fer representacions a escala
de diferents elements: elements arquitectònics, vehicles, etc. El producte principal de totes
dues indústries són elements decoratius, joguines i maquetes d’ús lúdic o comercial.

Aquesta indústria genera peces per a la construcció d’edificis (principalment bigam massís) o
bé petites estructures (pèrgoles, estructures d’ombreig, entramats, etc.). La indústria de bigam
va tenir una gran importància en la construcció tradicional, en particular en àrees de muntanya,
i més recentment ha tingut continuació en treballs de restauració de masies i edificis antics.
Les espècies de frondoses més emprades per a aquesta finalitat han estat el roure i el
castanyer.

Aquesta indústria és molt especialitzada, i a Catalunya trobem exemples d’empreses amb un
alt grau d’internacionalització dedicades a fer modelisme i maquetes.

3. Què es fa amb aquesta fusta a Catalunya?

Actualment, però, la pràctica totalitat dels edificis nous fets amb estructura de fusta es basen
en tecnologies modernes d’encaix (fusta laminada encreuada o CLT, laminats encolats), on
s’empra sobretot fusta de coníferes i no de frondoses. Aquesta indústria està situada sobretot
al centre i nord de Catalunya.

Usos de la fusta de frondoses d’alt valor a Catalunya
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Instruments musicals

Boteria

La fabricació d’instruments musicals o lutieria amb fusta té una llarga tradició a Catalunya i
inclou tant els instruments tradicionals (gralla, castanyoles) com els d’ús general. Els principals
instruments fabricats amb fusta de frondoses d’alt valor són el violí, la viola, el violoncel i
la guitarra (empren Acer sp. i poden incloure parts de noguera), gralles (perera) i petits
instruments de percussió (roure, castanyer, cirerer).

La boteria consisteix a fer botes o barrils per a l’elaboració i maduració de vins, vinagres i
licors. Sens dubte l’espècie prevalent per fer botes de vi és el roure, en particular Quercus
petraea o Q. robur, coneguts en el sector del vi com a roure francès. Les botes fetes amb
aquesta fusta són les més preuades per elaborar vins de llarga maduració. També es poden
emprar altres espècies de roure, com ara el roure canari (Quercus canariensis) i el reboll
(Quercus pyrenaica). Altres espècies de planifolis emprats per fer botes són el cirerer i el
castanyer, per les característiques diferencials que aporten especialment als vins dolços. La
necessitat d’oferir un producte diferenciat i 100% de proximitat és una oportunitat perquè els
cellers apostin per oferir vins elaborats en botes de fusta local.

3. Què es fa amb aquesta fusta a Catalunya?

Actualment, però la competència d’instruments fabricats a baix preu al mercat internacional
ha fet que aquesta activitat hagi quedat reduïda a petits tallers amb un alt component
artesanal i especialitzats en instruments d’alta gamma i personalitzats. La principal entitat que
agrupa aquests fabricants és l’Associació de Luthiers, Fabricants i Constructors Artesanals
d’Instruments Musicals de l’àmbit Català.

Usos de la fusta de frondoses d’alt valor a Catalunya

Actualment hi ha molt poques empreses dedicades a la fabricació de botes a Catalunya,
ubicades a les zones del Penedès i terres de l’Ebre.
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Elements decoratius

Fullola

Aquesta indústria consisteix a fer peces de fusta amb una funció ornamental, tant d’elements
d’interior com d’exterior, clauers, bijuteria, etc. Aquest subsector és molt divers pel que fa als
productes, a la mida de l’empresa i al grau d’especialització.

La fullola és un revestiment de fusta constituït per una làmina (normalment entre 0,5 i 0,8
mm de gruix) que se sol aplacar a mobles i peces d’alta gamma. Només els arbres de més
alta qualitat (diàmetre superior a 40-45 cm, rectes i sense nusos ni defectes) es destinen a
aquesta exigent indústria. La noguera és l’espècie més valorada per a aquesta finalitat, si bé
es poden emprar totes les espècies de frondoses esmentades quan assoleixen les dimensions
i qualitat necessàries.

3. Què es fa amb aquesta fusta a Catalunya?

En el passat, la decoració amb peces de fusta tallades va ser rellevant, com ara l’ornamentació
religiosa. En els últims anys, l’abaratiment de les tecnologies d’impressió i tall, sobretot les
talladores matricials controlades per ordinador, permeten fer peces amb un grau de detall i
precisió inèdits, la qual cosa ha revaloritzat l’ús de la fusta per a aquesta finalitat. A més, hi ha
la possibilitat de fer nous dissenys i peces mixtes amb fusta i plàstic, gràcies als escàners i
impressores 3D, com ara components de decoració interior de vehicles d’alta gamma.

Usos de la fusta de frondoses d’alt valor a Catalunya

A Catalunya, hi ha hagut una forta davallada d’aquesta indústria des de 2006 a causa de la
crisi econòmica i els avenços de productes succedanis fets amb impressió d’imatges, simulant
l’aparença de la fusta. Les poques empreses que continuen amb aquesta activitat (ja sigui fent
la fullola o el tauler rexapat, és a dir enganxar la làmina de fullola a una altra peça de fusta) es
concentren a les àrees del Vallès i tenen un alt grau d’especialització.

4. Parlen les empreses que treballen
amb frondoses d´alt valor

31

En aquest capítol els responsables d’11 empreses que treballen
amb fusta de frondoses d’alt valor ens presenten la seva activitat,
els productes que fan i la trajectòria de la seva empresa. Hem
seleccionat aquestes entitats com a representatives de les
principals indústries de transformació d’aquest tipus de fusta i per
la seva implicació en la promoció dels sectors fuster i forestal.
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Salva Bardolet
Gerent
Bardolet Ebenistes
Vinc d’una família que ha estat sempre
lligada a la fusta. Els avis eren torners i
el meu pare va fer l’ofici de fuster als 14
anys; inicialment feia peces de fusta plana
(prestatges i peces auxiliars) i als anys 70 va
obrir amb la meva mare “Mobles Bardolet”.
Ara portem el negoci amb el meu germà,
l’Eduard, i som un total de 8 persones
treballant-hi.
Som de les poques empreses que encara
es dediquen a fer mobles de fusta massissa
des del projecte inicial fins al producte
acabat, per a la qual cosa treballem amb
diverses tècniques de fusteria, marqueteria,
envernissat, etc. Partim del domini de
tècniques tradicionals però no deixem
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de banda les noves tecnologies com ara
el gravat amb làser. Tenim catàleg propi
i també fem tota mena de restauracions
i fabricació de mobles a mida. Estem
orgullosos de poder dir que els mobles que
fabriquem tenen garantia per a tota la vida.
De les frondoses d’alt valor les que més
m’agraden són maple (arce) i freixe, tot i
que les més demandades actualment són
roure, castanyer i cirerer.

info@bardoletebenistes.com
https://www.bardoletebenistes.com
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Germán Peraire
Ebenista artesanal
Germán Peraire Handcrafted Fine Furniture
El meu pare restaurava professionalment
instruments de música i d’ell vaig aprendre
els valors del treball artesanal, meticulós i
íntegre. Després de treballar en fusteria, al
2018 vaig endegar el meu propi projecte
de disseny i construcció de peces úniques
de mobiliari amb fustes nobles, sobretot
roure, noguera, castanyer i cirerer, sovint
combinades amb frondoses americanes.
Actualment estic desenvolupant la meva
primera col·lecció, els Estàndards, dissenys
pensats per ser produïts en petits lots,
tot conservant la qualitat i cura pel detall.
Els meus dissenys tenen una aparença
contemporània, lleugera i amable, tot i que
empro principalment solucions constructives
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del mobiliari tradicional. He estudiat en
profunditat les tradicions de l’ebenisteria
anglosaxona i francesa, i combino la
construcció de mobiliari amb la docència
en tècniques tradicionals a Barcelona i
Madrid. Per poder emprar el màxim de
fusta local, des del 2017 utilitzo una serra
per especejar els troncs que he anat
aconseguint de freixe i cirerer, entre d’altres.
Aquest any he començat a emprar el meu
propi estoc, segons s’ha anat assecant.
Tinc un gran interès en les frondoses nordamericanes però voldria que la fusta local
acabi sent dominant en la meva feina.
german@peraire.com
https://www.germanperaire.com
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Jordi Solà
Gerent
l’Auba Decoració
Provinc de la mecànica industrial i el 1998
vaig engegar una empresa de fabricació
d’escales i baranes a Freixinet (Solsonès),
en veure que mancava aquest servei a
la Catalunya central. Vàrem treballar en
aquesta activitat fins que l’arribada de la
crisi ens va fer reinventar.
A partir del 2015, vàrem explorar un nou
nínxol que vèiem buit, que era la fabricació
de bigues massisses, parquets, tarimes,
panells i obres d’ebenisteria i fusteria amb
fusta local, principalment del Solsonès.
Les espècies de planifolis amb les quals
treballem més són roure, freixe, cirerer
i noguera, i puntualment om i perera.
Comprem la fusta en roll o serrada,
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l’emmagatzemem entre tres i quatre anys
perquè assoleixi la humitat adequada i
llavors la comencem a treballar. Aquesta
fusta és més densa i nerviosa i, per tant,
més difícil de treballar que la disponible als
magatzems. Tot i això, aquesta fusta té un
caràcter únic que és el principal valor afegit
per a nosaltres i per als nostres clients.

escalesauba@gmail.com
Instagram: auba.decoracio
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Isabel Pujolasos
Directora General
Pujolasos
Som una empresa especialitzada en
el desenvolupament i la fabricació de
packaging de fusta per al sector de la
perfumeria i cosmètica. Aquest any 2020
l’empresa celebra el 53è aniversari. Fins als
1990s fèiem sobretot torneria de fusta per
a complements de mobles, com ara poms
i potes però llavors vàrem transformar la
nostra activitat radicalment.
Actualment l’empresa avarca les tres àrees
principals de fabricació dins la industria
“beauty”: la perfumeria, la cosmètica i
el maquillatge, desenvolupant projectes
amb un alt grau d’innovació, disseny i
customització. Actualment proveïm a
marques internacionalment reconegudes
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com Puig, LVMH, Rituals, Loewe, Tous…
En aquest moment exportem prop del 75%
de la nostra producció.
Al nostre sector la fusta és preuada en
ser un material noble, natural, sostenible i
orgànic, per la qual cosa moltes marques
estan apostant per aquest material dins el
seu packaging, sota els segells de gestió
forestal sostenible. Les principals fustes
que transformem són freixe, faig, roure i
maple (Acer sp.). La consciència del mercat
cap a la sostenibilitat ens està ajudant a
consolidar-nos com empresa líder del sector
del packaging Eco-luxe.
comercial@pujolasos.com
www.pujolasos.com
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Pau Nieto Montserrat
Responsable
Fustaeco
Fa més de 20 anys que em dedico al
sector forestal, primer realitzant treballs
forestals d’on sorgeix l’interès per la fusta
local que desemboca amb la compra d’una
serradora mòbil. Fustaeco.cat neix l’any
2016 de la cooperativa “Fem ecologia de
muntanya al Polell SCCL” com a resultat de
la meva formació i experiència en “timber
framing” (estructura de fusta artesanal amb
encaixos i unions de fusta) i la voluntat de
donar una entitat pròpia a la transformació
i construcció amb fusta local. Treballem
majoritàriament amb castanyer per la seva
durabilitat, aprofitant les formes naturals,
combinat amb avet Douglas quan cal més
rectitud. Puntualment, també hem treballat
amb roure, cirerer i noguera.
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La fusta que utilitzem prové de la mateixa
finca o dels massissos propers (Montseny,
Montnegre, Guilleries, etc.).
Els nostres productes són bigues
massisses, “timber framing”, mobiliari
exterior i troncs per a parcs infantils.
Treballem amb fusta local per donar
sortida als productes del nostre entorn,
fixar gent al territori i mantenir el paisatge.
L’origen de la fusta, a més, dona una
garantia de traçabilitat molt valorada pels
nostres clients, interessats en hàbitats més
saludables i sostenibles.
info@fustaeco.cat
http://fustaeco.cat
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Rafael Montes Ramírez
Mestre lutier
Estruch Luthiers
Al 2020 la nostra empresa ha fet 140 anys,
dels quals jo en porto treballant-hi 50. Vaig
començar com a aprenent als 14 anys i
ara continuo el llegat de tres generacions
de lutiers de la família Estruch. Quan vaig
començar teníem el repte de ser dels
primers fabricants europeus de guitarres
elèctriques i de jazz, que vàrem afegir a la
llista d’instruments que ja n’eren habituals:
guitarra clàssica, violí, llaüt, bandúrria, etc.
Ara el què més fem és fabricar i reparar
tota mena de guitarres, sobretot clàssica i
flamenca, i instruments tradicionals com ara
el guitarró.
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Al taller de Rubí treballem sobretot
amb peces d’alta gamma i sovint molt
personalitzades i també tenim una fàbrica
a València que fabrica a una escala més
industrial, però és difícil competir amb el
preus dels instruments fets a la Xina. De les
espècies de frondoses d’alt valor treballem
amb arce i noguera. Gaudeixo molt de la
meva feina, faig servir les mans, la oïda i el
cap...què més en vull?

info@luthiers.es
https://www.luthiers.es
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Agustí Torner
Gerent
Boteria Torner
Tenim l’honor de ser la vuitena generació
de boters Torner, establerts al 1739 però
continuadors d’una tradició familiar encara
més antiga. Fem i reparem botes de fusta
de diferents mides, fins tot de més de 500
litres. Fem el procés complet de fabricació
de les botes amb tècniques artesanals
però amb el suport de maquinària moderna.
Així, preparem la fusta, construïm la bóta,
torrem l’interior en funció de les necessitats
dels clients i fem i instal·lem les tapes. En
una bóta no es poden fer servir coles ni
elements que puguin alterar la qualitat de
la beguda, així que la precisió en la seva
construcció és fonamental per aconseguir
l’estanqueïtat, la qual comprovem bóta per
bóta.
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La principal espècie que fem servir és
lògicament el roure, tant europeu com
americà, per a tota mena de vins. També
estem fent cada cop més botes de
castanyer del Montseny, sobretot per a vins
blancs, i també de cirerer per a vins dolços.
Sempre que podem intentem fer servir
fusta de proximitat, per tal de possibilitar
l’elaboració de vins únicament amb
productes renovables locals.

torner@boteriatorner.com
http://boteriatorner.cat
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Francisco Pont
President
Frapont, S.A.
FRAPONT porta més de 75 anys unint la
tradició artesanal amb les tendències més
contemporànies en el sector de la fusteria i
la decoració en fusta.
Gràcies al nostre equip tècnic de professionals
experts en fusta desenvolupem i aportem
solucions tècniques per a l'execució de grans
projectes arquitectònics en els quals destaca
la bellesa i la calidesa de la fusta. Treballem
amb tot tipus de fusta (roure, freixe, noguera,
faig, etc.) i la combinem amb altres materials
segons les necessitats de cada projecte.
Les noves tècniques i tractaments ens
permeten aconseguir una gran varietat
d'acabats partint d'una mateixa fusta, el
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què ens permet revestir terres, parets i
sostremorts de maneres innovadores i
aconseguint tot tipus d'efectes que aporten
elegància i modernitat a les estances. Mostra
d'això són els revestiments de l'Auditori de la
Seine Musicale (París), amb fusta de roure
ondulada o les escales de les oficines Axel
Tower (Copenhaguen) en fusta de freixe.
La fusta també ens permet aconseguir, amb
els processos i tècniques adequades, altes
demandes acústiques i de resistència al foc
que són de vital importància en edificis d'ús
públic com auditoris, hotels o oficines
frapont@frapont.com
http://www.frapont.com
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Denis Boglio
Gerent
Ars Gratia
Després d’una carrera professional en la
gestió d’entitats públiques i privades volia
continuar lligat al sector forestal i fuster.
Sempre m’ha apassionat el disseny i viure
envoltat de fusta així que al 2017 vaig
comprar l’empresa Fitaller, que ja estava
en funcionament. Recentment he creat Ars
Gratia, una branca de l’empresa centrada en
elements decoratius fets amb fusta. Estem
especialitzats en tall per làser d’alta precisió
i podem elaborar tota mena de formes
amb fusta, principalment com a elements
de decoració d’interior, però també com
a complements, trofeus, peces per a
cartelleria d’exterior i peces per a projectes
de modelisme.
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Dels planifolis d’alt valor treballo
principalment amb roure i en menor mesura
amb freixe i cirerer, els quals compro en
forma de rexapats de fullola o de taulers
allistonats. Ara estem fent proves per
començar a emprar alzina, una fusta que
em fascina. En el futur m’agradaria treballar
principalment amb fusta local per oferir un
producte de kilòmetre zero però ara per ara
és molt difícil poder triar i fins i tot conèixer
l’origen de les peces de fusta que serveixen
els principals proveïdors.
info@fitaller.com
https://www.fitaller.com
info@arsgratia.art
http://www.arsgratia.art
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David Ferrer
Gerent
Rechapados Ferrer
El meu avi va fundar l’empresa als anys
50, quan varen néixer força empreses
d’ebenisteria i fusteria a La Garriga. El meu
pare va continuar el negoci i ara jo he agafat
el testimoni. Des dels inicis hem fet aplacat
o rexapat, és a dir, preparem una superfície
de xapa o fullola de fusta i l’enganxem a
la part visible de tota mena d’elements:
mobles, portes, plafons...
A més, des dels anys 60, tenim una segona
línia de negoci: els taulers d’escacs. Som
probablement el primer fabricant mundial
de taulers d’escacs de fusta i exportem el
95% de la nostra producció. A més dels
models tradicionals, muntem taulers de fusta
amb components electrònics per a jugadors
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professionals i campionats internacionals.
Fem taulers en sèrie i també personalitzats.
De les espècies de frondoses d’alt valor
fem servir sobretot roure, especialment
per a rexapats, per al qual hi ha força
demanda actualment. D’altres espècies que
treballem són noguera, freixe, maple (arce) i,
puntualment, perera.

info@rechapadosferrer.com
http://www.rechapadosferrer.com
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Jaume Crous Busquets
Administrador
Maderera Gerundense, SA
MADEGESA és una serradora fundada fa
més de 70 anys inicialment centrada en
l’ús del castanyer per a la fabricació de
botada i altres fustes per a mobles. A l’inici
del 2000 amb la caiguda de la indústria del
moble, ens vàrem obrir a d’altres espècies,
realitzant productes encolats per a fusteria
i torneria. Actualment, les espècies que
treballem són castanyer, roure, freixe, faig,
alguns plataners i, puntualment, altres
espècies locals. Els productes que realitzem
són fusta serrada, perfils laminats i taulers
allistonats.
Aproximadament la meitat de la nostra
producció té un origen local i l’altra meitat
prové de França. Sempre que podem

Usos de la fusta de frondoses d’alt valor a Catalunya

preferim treballar amb fusta local ja que
els costos de transport són més baixos, la
comunicació amb els proveïdors és més
fluida i l’accés a la fusta és més senzill.
La importació des de França tant sols es
realitza quan no trobem fusta local amb les
característiques desitjades.
Tot i que a la societat es detecta cada cop
més sensibilitat per l’origen local de la fusta,
pocs dels clients actuals valoren aquest
aspecte. És per això que un dels nostres
reptes de futur és posar-ho en valor.

madegesa@madegesa.com
http://www.madegesa.com

