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Els passats 14, 15 i 16 d'octubre el recinte firal de Vic va acollir la I edició de la Fira de
Fusta Constructiva de Catalunya, organitzada pel Gremi de la Fusta i el Moble per
intentar dinamitzar el sector de la fusta, molt castigat arran de la crisi.
La Fira, que tenia l?objectiu de conscienciar sobre les possibilitats de la construcció amb
fusta i la seva projecció econòmica, va deixar palès que la construcció amb fusta és una

tendència creixent i una alternativa que pot ajudar a tenir uns boscos més sostenibles. De
fet, la majoria dels expositors que van participar en el congrés estaven especialitzats en
la fusta laminada, una de les tecnologies més habituals en la construcció sostenible
actual.
La fusta cada vegada té més demanda ja no només entre els professionals de
l?arquitectura, sinó també en l?interiorisme, la construcció, la producció de materials i en
la societat en general. Per Salvador Ordóñez, coordinador general del Gremi de la Fusta i
el Moble de Catalunya, ?la fusta és un material que té un comportament constructiu molt
bo, molt ràpid, molt segur i implacable davant de factors com un incendi o un
terratrèmol?. Ordóñez també va destacar que ?seria molt bo que tothom fos conscient
que aproximadament el 67% de la superfície de Catalunya és forestal i genera una massa
de fusta enorme que desaprofitem? i va apuntar que si això canviés es produiria una
millora en la gestió dels boscos i s?incrementaria la seguretat davant de possibles
incendis. Per aquest motiu, va afirmar que en comptes d?exportar la fusta de fora,
Catalunya podria començar a utilitzar la seva, tot i que com va apuntar ?si volem tenir
fusta de qualitat l?hem de començar a cuidar?.
A banda de l?espai expositiu, la fira va comptar amb una jornada tècnica que va aplegar
més de 150 professionals del sector i que va consistir en quatre conferències a càrrec de
ponents experts en la construcció en fusta i onze grups de treball de diferents temàtiques
relacionades amb el sector. Les conclusions s es presentaran a la clausura del Congrés.
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