VI Setmana del bosc

Usos de la fusta local:
recull d’experiències
Jornada tècnica en línia
Dimecres 14 d’octubre de 2020

Presentació
En els boscos catalans hi ha arbres
amb fusta de qualitat suficient per a una
diversificació d’usos. Tot i així,
productes de baix valor afegit com la
llenya, els palets o la biomassa solen
ser els més habituals.
La present jornada presenta un recull
de projectes i d’empreses dedicades a
l’elaboració de productes fusters de
qualitat (ebenisteria, fusta constructiva,
etc.) amb fusta local o de proximitat.
Quines característiques ha de tenir
aquesta fusta? Quina quantitat és la
necessària per poder abastir el mercat?
Quina potencialitat tenen els boscos
catalans per proveir amb fusta local
l’elaboració d’aquests productes? Són
algunes de les preguntes a les quals la
jornada pretén donar resposta.

Programa
9.30 h Benvinguda i explicació del funcionament de la jornada
9.35 h Presentació del “Protocol de classificació visual de la qualitat
de la fusta en peu de planifolis d’alt valor” i el catàleg “Usos de
la fusta de frondoses d’alt valor”
Sr. Jaime Coello, CTFC.
10.00 h Projecte pilot innovador: “Innovació en producte, procés i en
comercialització per introduir al mercat català fustes locals de
característiques especials”
Sr. Josep M. Tusell, Cooperativa Forestal de Catalunya SCCL.
10.30 h Experiències d’usos de fusta local
Sr. German Peraire, ebenista artesanal.
Sr. Pau Nieto, Fustaeco.
Sr. Manuel Gayete, Biofusteria.
Sr. Jaume Crous, MADEGESA.
11.30 h Torn obert de preguntes i cloenda de la jornada

Organització
Aquesta jornada es realitza en línia.
Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç que trobareu a l’apartat
d’Inscripcions.
El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on
podreu seguir-la.

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s prèviament a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per a més informació podeu contactar amb l’Associació de Propietaris del
Montnegre i del Corredor: lguitart@montnegrecorredor.org

@ruralcat
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