L’ús de la fusta local en
la construcció
Jornada tècnica
STA. COLOMA DE FARNERS, dilluns 26 de maig de 2014

Presentació
La fusta és un material que
històricament s’ha fet servir en la
construcció.
Sortosament,
els
materials tradicionals estan tornant a
tenir el seu lloc en les diferents
activitats humanes, i la fusta n’és un.
És dels pocs materials de construcció
renovable i capaç de disminuir l’efecte
del canvi climàtic.
Utilitzar fusta local en la costrucció
enforteix la cadena forestal, des dels
propietaris,
serradors,
fusters,
arquitectes i altres indústries. A part
de que amb una gestió forestal
sostenible
es
redueix
el
risc
d’incendis.
Aquesta Jornada pretén divulgar els
beneficis ambientals de la construccio
amb fusta local.

Programa
09.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
09.30 h Presentació de la Jornada
Sr. Jordi Gené. Director de l’Institut Català de la Fusta.
09.45 h Particularitats de la fusta de les espècies forestals de Catalunya
Sr. Eduard Correal. Doctor. Enginyer de Forests. Institut Català de la
Fusta.
10.45 h Aprofitament i Comercialització de la fusta estructural
Sr. Albert Bosch. Tècnic Superior de Gestió i Organització dels
Recursos Naturals i Paisatgístics. Associació de propietaris del
Montseny.
11.45 h Pausa
12.15 h Per què utilitzar fusta local en la construcció?
Sr. Ferran Bergonyó. Aparellador i membre fundador d'Orígens
escola-taller de bioconstrucció.
13.15 h Taula rodona
13.45 h Dinar
15.30h Visita tècnica a Fustes Oliveres a Fornells de la Selva

Organització
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural

Col·laboració

Lloc de realització
Escola de Capacitació Agrària Forestal
Finca Casa Xifra
17430 SANTA COLOMA DE FARNERS

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
l’ECA Forestal (Tel.: 972 84 17 65 – A/e: acxifra.daam@gencat.cat ).
Hi ha la possibilitat de dinar a l’escola (6,30€) si es sol·licita a l’hora de fer
la inscripció
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt

@ruralcat
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