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Desenvolupament de la jornada

Coordinadors de la jornada
Francesca Famadas
Cap de l’Àrea de Gestió Forestal
(Centre de la Propietat Forestal)

Elizabeth Fernàndez
Responsable de Difusió i Comunicació
(Centre de la Propietat Forestal)

Les jornades del Centre de la Propietat Forestal 
estan adreçades especialment a propietaris/àries i 
gestors/es de les forests, i professionals en general 
del sector forestal.

La inscripció a la jornada és obligatòria per a tots 
els assistents. Us hi podeu inscriure de manera 
gratuïta, abans del 23 de setembre, retornant per 
correu, fax, o correu electrònic la butlleta d’inscripció 
que s’adjunta o bé trucant al Centre de la Propietat 
Forestal.

L’assistència al dinar és de lliure elecció. A l’hora de 
fer la inscripció, cal, però, fer-ne la reserva, atès que 
la capacitat de la sala és limitada.

Preu del dinar: 12 € per persona.

En cap cas es podrà assegurar la disponibilitat de plaça 
en el restaurant si prèviament no s’ha fet la reserva i el 
pagament corresponent.

Centre de la Propietat Forestal
Ctra. de Sabadell a Sta. Perpètua, km. 4,5
08130 Santa Perpètua de Mogoda
Tel. 93 574 70 39 - Fax: 93 574 38 53

Horari: de 9.00 a 14.00 h. i de 15.00 a 18.00 h, de 
dilluns a divendres.

Correu-e: cpf@gencat.cat
http://cpf.gencat.cat

10.00 h Presentació i inici de la jornada, a càrrec de 
Montserrat Barniol, directora general de Forests 
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació i l’Il·lustríssim senyor Albert 
Neiro, alcalde de Balsareny.

Lloc: Ajuntament de Balsareny.

10.30 h

11.30 h

10.45 h

11.00 h

14:00 h

La importància d’una bona classificació de la 
fusta en peu. Presentació de la Guia dels criteris 
de classificació de la fusta en peu de Catalunya.  
Eduard Correal, dr. enginyer de Forests. 
(INCAFUST) (http://incafust.cat).

Les possibilitats de la fusta com a material de 
construcció. Jordi Gené, enginyer de Forests 
(INCAFUST) (http://incafust.cat).

La construcció amb fusta local. Oriol Roselló, 
arquitecte (http://bangolo.com).

Comunicacions

Visita tècnica 

Desplaçament i visita a la indústria Tallfusta, 
SL (http://tallfusta.com).

Tallfusta és una empresa experta en el disseny, 
la fabricació i el muntatge d’habitatges, teula-
des i estructures de fusta. Està especialitzada en 
la construcció amb sistemes d’entremat lleuger 
amb productes derivats de la fusta. L’ equip pro-
fessional de Tallfusta està format, entre d’altres, 
per una oficina tècnica altament qualificada i 
equips de muntatge propis.

La visita a l’empresa es realitzarà en dos grups:

- un primer grup veurà un vídeo i rebrà les 
explicacions tècniques del sistema construc-
tiu d’entramat lleuger (35 minuts).

- un segon grup visitarà l’oficina tècnica, la 
zona de tall i muntatge i els magatzems (35 
minuts).

 
Desplaçament al municipi de Sallent i finalitza-
ció de la jornada.

Dinar al restaurant Mas de la Sala (Preu: 12 €) 
Ctra. C-16, sortida 59, Plans de la Sala 
08650 Sallent (Barcelona) 
Telèfon: 938 370 877

Fotografia cedida per Oriol Roselló



Com s’hi arriba ?

JORNADA FORESTAL
Sant Francesc 2016
Balsareny, 4 d’ octubre de 2016

Balsareny, 4 d’ octubre de 2016

Presentació

La fusta és un material lleuger, resistent 
i totalment respectuós amb el medi am-
bient. La seva versatilitat ofereix dife-
rents graus i mètodes de transformació, 
cosa que permet crear unes estructures 
amb una gran estabilitat, un bon aïlla-
ment tèrmic i acústic i una excel·lent 
relació entre resistència i lleugeresa.

En la jornada de Sant Francesc 
d’enguany, aprofundirem en la impor-
tància de la classificació de la fusta en 
peu per afegir valor al producte, les 
potencialitats de la fusta local per a ob-
tenir productes competitius i les seves 
possibilitats com a material constructiu.

JORNADA FORESTAL 
Sant Francesc 2016

Solucions constructives amb fusta

Girona

Barcelona

Vic

Balsareny

Berga

Manresa

Lleida

Metropol Parasol, Plaza de la Encarnación. Sevilla
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Obra realitzada a Mas Marroch, Vilablareix. Girona
Fotografia cedida per Oriol Roselló


